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Ons kenmerk

Uw kenmerk
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Onderwerp

Informatieavond

dijkversterking

Westkappelse

Zeedijk 2006

Geachte heer, mevrouw,
Graag wil ik u informeren over de dijkversterking
vanaf 1 april kan beginnen.

•

langs de Westkappelse

Zeedijk die

Projectbureau Zeeweringen gaat de steenbekleding op de dijk versterken langs de
Westkappelse zeedijk. Het gaat om het dijktraject tussen dijkpaal 184 en 212 en is
circa 2750 meter lang. De glooiing wordt verbeterd door de steenbekleding daarop te
overlagen met ingegoten breuksteen. De berm wordt niet opgehoogd, de bestaande
bekleding daar is sterk genoeg .
Het projectbureau en de gemeente hebben maatregelen voorbereid om overlast zoveel
mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door in de uitvoering rekening te houden met
data waarop evenementen plaatsvinden en de aan- en afvoerroutes van materialen.
Toch vragen wij uw begrip voor enige overlast. De kranen en vrachtwagens rijden ook
in de lente en zomer, juist wanneer er in het werkgebied veel recreatie is en
evenementen plaatsvinden. Dat is onhandig, maar onvermijdelijk. De werkzaamheden
gaan nagenoeg het hele jaar door. Na een korte onderbreking van januari t/rn maart
2007 gaat het werk verder tot oplevering eind 2007.
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i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.
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Uitnodiging informatieavond

Westkappelse

,

•

Zeet

•

PZST- B-06016 com

Inmiddels is de planvoorbereiding
afgerond en gaat de uitvoering binnenkort
beginnen. Om inwoners van Westkapelle te informeren over wat er precies gaat
gebeuren, wordt er een informatieavond
georganiseerd op:
Dinsdagavond 14 maart a.s.
Ontvangst 18.30 uur
Programma: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: jeugdgebouw van de Moriakerk te Westkappele
Tijdens deze avond die voor iedereen toegankelijk is, wordt informatie gegeven over
wat er de komende maanden precies gaat gebeuren. Ook wordt er ingegaan op
vragen. Bijvoorbeeld: Wat gaat er precies gebeuren? Waarom is het nodig? Waar en
wanneer wordt er gewerkt?
Na de pauze volgt een programma van projectbureau Zwakke Schakels. In een
consultatieronde wordt aan belangstellenden gevraagd mee te denken over de
verschillende alternatieven voor de versterking van de kust tussen Domburg Westkapelle - Zoutelande.
Eind maart verschijnt er een speciale huis-aan-huis Zeeweringenkrant
die in het kader van dit project in 2006 plaatsvinden.

over alle werken

Het projectbureau heeft een folder (zie bijlage) en kranten ter beschikking voor uw
klanten, relaties of gasten. Op aanvraag sturen we ze u graag in de door u gewenste
oplage toe.
'Aankondiging van deze informatieavond
staat binnenkort in de Veerse Krant, de PZC
en de Faam. Meer informatie is ook te vinden op 'N..w.w_.zee.weringe...n.~nJ.
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Heeft u nu reeds vragen, dan kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer
0118 - 621361 .
Met vriendelijke

groet,

Marjan Daenen
projectsecretaris

projectbureau

Zeeweringen

Bijlage: Folder project Zeeweringen
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Dijkpaviljoen De Westkaap
Zeedijk 7
4361 SJWestkapelle

Hotel Woestduijn
Hogeweg 1
4361 SH Westkapelle

Museum Polderhuis
Seer. Koninging Julianastraat 19
4361 EA Westkapelle

De heer H. Melis
Prelaatweg 11
4361 SC Westkapelle

Camping Moens
._. de Vosweg 1
_61 SG Westkapelle

Gaaischietvereniging Westkapelle
t.a.v. E. Wisse
Parkweg 16
4361 JE Westkapelle

Dorpsraad Westkapelle
t.a.v. de heer Minderhoud
Jorenstraat
46
•
361 CV Westkapelle

Hengelsportvereniging Westkapelle
t.a.v. de heer J. Minderhoud
Adriaan Virulystraat 32
4361 GA Westkapelle

Stichting Strandexploitatie Walcheren
t.a.v. de heer L. Fransen
Badhuisweg 1a
4357 AV Domburg

Manege de Zandbooi
Oude Zandweg 31
4361 SK Westkapelle

Camping de Boomgaard
Domineeshofweg 1
4361 JD Westkapelle

VVV/ANWB Vestiging Domburg
Schuitvlotstraat 32
4357 EB Domburg

Gemeente Veere
t.a.v. Lieneke van der Heuvel
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Provinciale Zeeuwse Courant
t.a.v. de redactie
Postbus 8070
4330 EB Middelburg

