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Naar aanleiding van het overleg met betrekking tot het bestek ZL-4567, vervanging glooiing
Hoofdplaatpolder, delen wij u het volgende mede.

In bovengenoemd bestek zijn transportroutes aangewezen naar en vanaf de zeewering. Voor
transport naar de dijk toe (geladen vrachtwagens) mag geen gebruik worden gemaakt van de
Dorpsstraat in Hoofdplaat vanwege schade aan de klinkerbestrating en de verkeersveiligheid.
Lege vrachtwagens (retour) mogen volgens het bestek wel door de Dorpsstraat.

De klinkerbestrating en de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat kunnen verder ontzien worden
door ook de lege retourvrachten niet door de Dorpsstraat te laten rijden maar over de onder-
houdsweg (Dijkeputten), onderlangs de Vossenkaai naar de Hogeweg. Omdat de weg Dijke-
putten vrij smal is, zaldaar schade ontstaan als auto's/vrachtwagens elkaar hier passeren. Om
deze schade zo beperkt mogelijk te houden zal er voor de duur van vier maanden of zoveel
langer of korter als nodig is, eenrichtingsverkeer ingesteld worden op bovengenoemd traject,
de weg Dijkeputten vanaf Hoofdplaat in westelijke richting tot aan de Hogeweg. Een en ander
is aangegeven op bijgevoegde situatietekening.

Met degenen die in tegenovergestelde richting moeten rijden om hun grond te bereiken zal
overlegd worden zodat een en ander (via bebording) geregeld kan worden.

Hoogachtend,
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