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Onderwerp reactie ZMF inzake Thomaespolder

Beste

•
Na de erwtensoep, de oliebollen en de beste wensen voor 1999 zijn er toch nog een

aantal vuurpijlen nu pas afgeschoten. Hierbij een afschrift van een zo juist

ontvangen reactie van de ZMF over het bekende onderwerp van medegebruik van

de buitendijkse onderhoudsstrook.

Voor het vaststellen van de diverse mogelijkheden is met al eens be-

sproken om een overall-visie voor Z-VI. met een beperkt aantal betrokkenen op tafel

te leggen. Lijkt dit te organiseren?

Zo nodig gaarne een reactie.

Metvr. gr.g .
.............................................................................. ~ .
Mocht er nog aanwIlende informatie gewenst zijn, dan hoor ik die graag op bovenstaand nummer
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Hierb.ij maakt de Zeeuwse Milieufedera~ie van de ielegenheid 9ebruik om,
mede namens VogêlbeS~herm1ng Nedêrland, te rêage:en op het plan ter
verbet:erin'] van de gezette steenbekleding- op he-e dijkvak Tomat!spolder.

o

Onlanqs werd door het Projectbureau Zeeweringen de "M1.~iBu"1nventarisàt1e
zeeweringen Westerschelde" opgesteld. Hierbij is in ovarleq met het
Projectbureau, do Provinci.e Zeèland en Vc;elbeachenning Nederland een kaart
qepreduceerd, waarop is aangegeven op welke tracés voqèl.belangen in ~.1:
geding zijn. Die belangen :Hjn ook van toepassing op het ..d.ijkvakToma8spolde~.
Vel"cle.twordt in de Milieu-inventarisatie aa.nqeqeven, dat op triijecten waar
vogelbelangen in het geding Zijn, net niet wensel.1jk wO:d~ geacht dat
werkwegen na afronding van de werkzaamheden open geateld worden voor
recreatief medeiebruik. veor hat: dijkvak 'l'omaespolcler ob.eek.ne die dat
recreatief medegebruik dient te woràen voorkomen en niet dat, 20a1s in
paragraaf 5 wordt voorqesteld, "toename van het l"ecreatief medegebruik ophet meest kritische deel van d@ d.ijk te voor1co%nen".
U:l.t de tekst wordt bovendien niet duidelijk met welke VOO~zl.enin9'en
recreatief medeqebruik zal word.e:J.VOorkomen. Graag willen wij met u
d.a~ov.r Van gedachten wis.elen.

Wij rekenen erop dat· u met dezo cpma:kingen :ekeninq houdt ~n uw
planvorminq en dat de maatregelen ter voorkoming van recreatièf medegebruik
op het dijkvak Tcmaespolàer !lognade.:: zullen w~rden 9'espec:1fi~e.~d.

Hoogachtend,
namens het b@stuur,

COi:h:::dina~cr.

TOTAL P.12I2




