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Sector/afdeling bedrijfsbureau Waterkeringen en Wegen

Datum 6 april 1999

• Bijgevoegde stukken ontvangt u zonder begeleidend schrijven

D Naar aanleiding van uw verzoek d.d ..

D Voor de vergadering van.

D Ter informatie.

D

D
Opmerkingen

Geachte heer

•
Buiten de inspraakperiode (afgesloten op 20 maart 1999) van het 'Plan verbetering gezette
steenbekleding Nieuw-Neuzenpolder-west en Braakmanpolder' is de bijgevoegde reactie
van de gemeente Terneuzen ontvangen. De reacties op de ontvangen zienswijzen zien wij
t.z.t. graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen tijd. adres K. Kerkstraat 19 telefoon (0115) 641000 fax (0115) 641200
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Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 88
4530 AB TERNEUZEN

Terneuzen, 23 maart 1999

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
'.r •• "'- •• '=:-'-'" -...-" -,;:--_.'._--'- __.. Jelefoon 0115 - 642000, fax 0115 - 618 429
'j
'I Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen~i /,~".,','..:"
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Uw brief van : 18 februari 1999
Uw kenmerk : 9900843
Contactpersoon:
Tel. nummer
Faxnummer : 0115-618429
Verzonden : 3 0 HAART 1999

Betreft: inspraak plan verbetering gezette steenbekleding Nieuw Neuzenpolder-west en Braakmanpolder

Geacht bestuur,

U heeft ons in de gelegenheid gesteld om onze zienswijze te geven op het bovenvermelde plan.
Wij delen u mede dat dit plan ons geen aanleiding geeft tot het maken van op- of aanmerkingen.
Wel staan wij er op dat het transport niet via de Lovenpolderstraat (bebouwde kom Hoek) en
de H.H. Dowweg plaatsvindt.

Hoogachtend,

-Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

burgemeester,



, .
,.' 'I

~'~.i.

.. '~~"'.'\

"".:"

'''r,;'

. '~~"'"




