
Aan de bewoners van dit adres

Contactpersoon

Datum

28 februari 2007
Ons kenmerk

PZST-B-07023 com
Onderwerp

Informatieavond dijkversterking Klaas van Steeland-, Poortvliet- en Schakerloopolder.

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit voor een informatieavond die projectbureau Zeeweringen houdt
op:

maandag 5 maart a.s.
aanvang: 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis 't Ouwe Raed'uus, Langestraat 16 te Poortvliet.

Binnenkort start projectbureau Zeeweringen met het versterken van de dijk bij u in de
buurt. Om goede informatie te geven over wat u kunt verwachten organiseren wij een
informatieavond. Tijdens deze avond zal er aandacht besteed worden aan de
steenbekleding van de dijk en hoe de haven er na de werkzaamheden uit zal zien. Ook
lichten we toe welke overlast u tijdens de werkzaamheden kunt verwachten en welke
maatregelen we treffen voor duikers en badgasten. Er is natuurlijk gelegenheid om
vragen te stellen.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.z_ee_w__e_r.ingen.nl.
Voor gerichte vragen kunt u telefonisch contact met mij opnemen, telefoonnummer

Met vriendelijke groet,

projectsecretaris projectbureau Zeeweringen

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 _ 621993

E-mail

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.z_ee_w__e_r.ingen.nl.
http://www.zeeweringen.nl
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Droogers verspreidingen v.o. f.
Raadhuisstraat 40
4698 AK Oud-Vossemeer

Contactpersoon

Datum

28 februari 2007

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Ons kenmerk

PZST-B-07023 com-a
Onderwerp

Verspreiding brief Zeeweringen

Uw kenmerk
-t é..~.::;_.

r:

6'50 fC)l~

Geachte mevrouw/ mijnheer,

Zoals dinsdag telefonisch besproken verzoek ik u bijgeleverde brieven vrijdag te
bezorgen bij bewoners van Poortvliet, Strijenham en het buitengebied tussen beide
dorpjes. De brieven mogen samen met andere folders worden bezorgd. Het is wel
overheidsinformatie en moet dus wel bij alle bewoners bezorgd worden. Als bijlage
heb ik een kaartje bijgevoegd met het gebied (zie geelgemarkeerde gebied op deze
kaart).

De rekening moet u sturen naar:
Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. afdeling crediteuren
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Op de rekening moet u als contactpersoon mevrouw vermelden. U moet
ook een kostenplaats 1120-22 vermelden. Doe dit s.v.p. anders wordt de rekening
niet betaald.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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