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Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak
Oud Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat is er overlegd over een aantal zaken.

Ontwerptechnisch zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
1. Stichting Promotie Colijnsplaat is voornemens een aquarium aan te leggen op

het talud in de haven, nabij de vismijn. Het Projectbureau wacht af tot de
plannen definitief zijn en een vergunningaanvraag bij het waterschap is
ingediend.

2. De gemeente vraag aandacht voor de havenhoofden. Voor de koppen van
beide havendammen staan houten remmingswerken. Deze zijn in slechte staat.
De werkzaamheden op de koppen van de havendammen omvatten alleen het
aanbrengen van breuksteen en gietasfalt op het bestaande talud en het
tijdelijk opzij zetten van de betonblokken op het talud. Er worden dus geen
problemen verwacht.

3. De havenlichten op de koppen van de havendammen zijn voorzien van
bekabeling. De gemeente is voornemens de lichten door zonnecollectoren te
voorzien van stroom. Dit betekent dat bekabeling op de westelijke havendam
niet hoeft te worden voorzien van een mantelbuis.

4. Op de oostelijke havendam staan lichtmasten. De bekabeling hoeft niet te
worden voorzien van mantelbuizen omdat de nieuwe bekleding (betonzuilen)
een open constructie is.

5. De oostelijke havendam heeft vlak voor de kop een inlaatpunt (net boven
GLW) van AquaSense. Deze verricht hiermee metingen. Bekabeling en leiding
moeten intact blijven.

6. Standbeeld van Johannis de Rijke wordt indien mogelijk tijdelijk in depot
gezet.
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7, Gemeente vraagt of er na de werkzaamheden peilingen worden verricht naar
de staat van de bodem hoogte en de kreukelberm in de haven. Er worden wel
as built-tekeningen gemaakt van de kreukelberm, peilingen kunnen niet
worden verricht door de beperkte ruimte in de haven.

8. De houten steigers in de haven blijven behouden en bereikbaar. De nieuwe
bekleding wordt onder en langs de steigers aangebracht. Wellicht dat het
nodig is een paar planken tijdelijk te demonteren om de nieuwe breuksteen te
kunnen penetreren met asfalt of colloïdaal beton.

9. De trailerhelling ter hoogte van dp1811 blijft behouden. De helling bij dp1816
wordt niet gebruikt en kan komen te vervallen.

10. De watersportvereniging verzocht het aanbrengen van een
oppervlaktebehandeling op de boventafel van de Westelijke Havendam. De
gemeente ziet hier geen meerwaarde in.

11. Het haven plateau wordt deels voorzien van nieuw asfalt. De goedgekeurde
. asfalt wordt voorzien van nieuwe oppervlaktebehandeling en belijning.

Binnen het werkgebied bevinden zich, met name in de haven, een aantal elementen.
Het volgende is hierover afgesproken:

12. Op de Oostelijke Havendam bevinden zich een grote hoeveelheid materialen
welke door vissers voor langere of kortere tijd zijn neergelegd. Het betreffen
onder andere visserstuig, hijsjuk e.d. Voor een deel van de materialen geldt
dat deze niet tijdens de werkzaamheden benodigd zijn, voor het ander deel is
dit wel het geval. Afgesproken wordt dat er een overleg plaatsvindt waarbij
aan de vissers wordt gevraagd de materialen te verwijderen. Overblijvende
materialen kunnen door aannemer worden verplaats naar depot of een
drijvend ponton in de haven. De vissers moeten indien nodig gebruik kunnen
maken van de materialen.

13. Op de wal bevindt zich een container THM, container Samen Verder en
container KIMO. Deze laat de gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden
verwijderen.

Wat betreft de planning is het volgende aan de orde geweest.
14. De werkzaamheden in jachthaven worden voor 10 april uitgevoerd. Dit is dus

exclusief de buitenzijde en kruin van de Oosthavendam en de Westelijke
havendam. Westelijk van de haven wordt gestart op 1 april en afgerond voor
1 juli. Oostelijk van de haven wordt gewerkt tussen 1 april en t oktober.

15. De vaart van "Rondje met een Pontje" wordt niet gehinderd omdat deze
plaatsvindt van 9 juli tot 19 augustus.

16. Baggerwerkzaamheden worden niet gehinderd omdat deze niet
noodzakelijkerwijs hoeven plaats te vinden tijdens de werkzaamheden in de
haven.

17. Belemmering van de jachthaven wordt geminimaliseerd door de uitvoering
vroeg in het seizoen te plannen

18. Tijdens de havendagen (8-9 augustus) vinden activiteiten plaats in de haven
en de voormalige haven. Donderdag tot zondag is er dan geen transport
mogelijk.

19. Strandgasten kunnen vanaf 1 juli weer gebruik van het strand (dp1818)
maken.
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Betreffende het transport zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
20. De gemeente is eigenaar van de loskade in de haven. Deze wordt nu alleen

gebruikt door de vissers. De gemeente is akkoord met het gebruik van de kade
voor laad- en loswerkzaamheden voor Zeeweringen. Behoudens het feit dat er
rekening moet worden gehouden met de vissers (vooral donderdag/vrijdag)
zijn hier geen verdere mitigerende maatregelen op van kracht.
Actie Klaas: Loskade meenemen in NBwet vergunning

21. Transport vindt plaats volgens transportroute. Het dorp wordt ontzien, maar in
de haven zullen wel transporten plaatsvinden. Er wordt gekeken of er een
tijdelijke dijkovergang tussen dp 1809 en 1810 kan komen. Vismijn dient
bereikbaar te blijven Verder moet er aandacht zijn voor kraanbaan Jachthaven
vereniging.

22. Er is nog niet bekend waar de directieketen komen te staan. De gemeente
geeft aan dat dit op het terrein achter de dijk bij dp1811 mogelijk is.

23. Met de volgenden moet contact worden gezocht:
• Watersportvereniging Noord-Beveland;
• Visserij Colijnsplaat;
• Delta Yacht;
• Dorpsraad Colijnsplaat, contactpersoon is
• Info-avond voor bewoners;
Communicatie geschiedt in samenwerking met
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