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Contactpersoon

Datum
10 april 2012
Onderwerp Wijziging transportroute
Ons kenmerk:
PZDB-B-12127a

Uw kenmerk:

Geachte heer/ mevrouw,

Bijlage{n):
2

Vorige week is projectbureau Zeeweringen begonnen met de versterking van
dijktraject Stavenissepolder. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is veel
materiaal nodig. Dit wordt aangevoerd middels een vastgestelde transportroute
(zie kaartje in bijgevoegde huis-aan-huiskrant). Recent is gebleken dat de
aannemer die het werk uitvoert, een groot deel van het benodigde materiaal
aanvoert over de Oosterschelde en lost op de loswal op de Krabbenkreekdam.
Aangepaste route
Door deze aanpassing is de oorspronkelijke transportroute
aantal wegen van en naar het dijktraject (zie los kaartje):

uitgebreid met een

Van de Krabbenkreek naar het dijktraject:
•
•
•

Vierde Dijk
Meliasweg
Oudelandseweg

Van het dijktraject
•
•
•
•

naar de Krabbenkreek:

Engelaarsdijk
Paasdijkweg
Zwarteweg
Bartelmeetweg

Deze extra transportroute wordt van april tot en met september 2012 gebruikt,
tussen 07:00 en 19:00 uur. We houden de transportwegen zoveel mogelijk stofen moddervrij .
Vrachtwagens langs uw woning
De scheepsladingen die gelost worden op de Krabbenkreekdam bestaan uit
ongeveer 2000 ton per keer. Ieder schip wordt zo snel mogelijk gelost en
vrachtwagens vervoeren het materiaal vervolgens naar het dijktraject. Dit neemt
1 à 2 dagen in beslag. In de praktijk betekent dit dat er dan zo'n 80
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vrachtwagens per dag langs komen. Voor de heen- en terugweg maakt de
aannemer gebruik van verschillende wegen, dus de vrachtwagens komen maar
1 keer langs. Telkens is het dus enkele dagen druk en vervolgens weer een aantal
dagen rustig.

Rijkswaterstaat Zeeland

Bouwkundige vooropname
Woningen die minder dan tien meter van de transportroute of het werkgebied
liggen, ontvangen een verzoek voor een bouwkundige vooropname. Dat geldt ook
voor uw woning. Hoewel deskundigen geen schade aan gebouwen verwachten,
voeren we voor de zekerheid een vooropname uit. Zo kan eventuele schade op
correcte wijze afgehandeld worden. We vragen u daarom in te stemmen met een
vooropname.

Ons kenmerk:

Projectbureau

Datum
10 april 2012

PZDB-B-12127a

Procedure
Bureau Quattro Expertise BV uit Oosterhout voert de vooropname uit. Zij maken
op zeer korte termijn een afspraak met u om een vooropname uit te voeren.
•

•

Contactpersoon binnen projectbureau Zeeweringen is mevrouw
te bereiken via telefoonnummer
nl.
Contactpersoon van het bureau
, te
bereiken via telefoonnummer (

U ontvangt daarna een exemplaar van de rapportage van de vooropname.
Bij schade
Het projectbureau verzorgt enkel een vooropname. Wanneer u denkt dat er
schade is opgetreden tijdens de werkzaamheden of transporten, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met bureau Quattro. Zij maken dan met u
afspraken over het vervolgtraject, uiteraard wel voor rekening van het
projectbu reau.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager:
. Via e-mail kanook:
Via www.zeeweringen.nl kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
Namens deze,
.~:3BUREAU

Zeeweringen

ZE~WERINGEN,
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Contactpersoon

Datum
10 april 2012
Onderwerp Wijziging transportroute

Geachte heer/ mevrouw,

Bijlage{n}:
2

Vorige week is projectbureau Zeeweringen begonnen met de versterking van
dijktraject Stavenissepolder. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is veel
materiaal nodig. Dit wordt aangevoerd middels een vastgestelde transportroute
(zie kaartje in bijgevoegde huis-aan-huiskrant), Recent is gebleken dat de
aannemer die het werk uitvoert, een groot deel van het benodigde materiaal
aanvoert over de Oosterschelde en lost op de loswal op de Krabbenkreekdam.
Aangepaste route
Door deze aanpassing is de oorspronkelijke transportroute uitgebreid met een
aantal wegen van en naar het dijktraject (zie los kaartje):
Van de Krabbenkreek naar het dijktraject:
•
•
•

Vierde Dijk
Meliasweg
Oudelandseweg

Van het dijktraject naar de Krabbenkreek:
•
•
•
•

Engelaarsdijk
Paasdijkweg
Zwarteweg
Bartelmeetweg

Deze extra transportroute wordt van april tot en met september 2012 gebruikt,
tussen 07:00 en 19:00 uur. We houden de transportwegen zoveel mogelijk stofen moddervrij.
Vrachtwagens langs uw woning
De scheepsladingen die gelost worden op de Krabbenkreekdam bestaan uit
ongeveer 2000 ton per keer. Ieder schip wordt zo snel mogelijk gelost en
vrachtwagens vervoeren het materiaal vervolgens naar het dijktraject. Dit neemt
1 à 2 dagen in beslag. In de praktijk betekent dit dat er dan zo'n 80
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vrachtwagens per dag langs komen. Voor de heen- en terugweg maakt de
aannemer gebruik van verschillende wegen, dus de vrachtwagens komen maar
1 keer langs. Telkens is het dus enkele dagen druk en vervolgens weer een aantal
dagen rustig.

Rijkswaterstaat Zeeland

Geen vooropname
Alle woningen en panden die in de buurt van de transportroute of het werkgebied
liggen, zijn geïnventariseerd. Woningen die minder dan tien meter van de
transportroute of het werkgebied liggen, ontvangen een verzoek voor een
bouwkundige vooropname. Hoewel we geen schade aan gebouwen verwachten,
voeren we voor de zekerheid een vooropname uit. Zo kan eventuele schade op
correcte wijze afgehandeld worden. Omdat uw woning verder dan tien meter van
de transportroute of het werkçebled af ligt, is een vooropname voor u niet van
toepassing.

Ons kenmerk:

Projectbureau

Zeeweringen

Datum
10 april 2012

PZDB-B-12127a

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager:
Via e-mail kanook:info@zeeweringen.nl.
Via www.zeeweringen.nl kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
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Aan de transportroute

Terugweg

Bartelmeetweg,
Per adres Oude Zeedijk 12,
4697 RC Sint Annaland

•

gelegen bewoonde percelen
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