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Omgevingsmanagement
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PZST-R-13025 com.
Maart 2013
Definitief

Werkgebied
Dijktraject Schorerpolder ligt in het industriegebied van de gemeente
Vlissingen aan de Westerschelde. Het betreft een gedeelte van een
gecombineerd dijktraject dat in 2012 zou worden uitgevoerd (zie klein
gearceerde gedeelte op onderstaand kaartje). Als gevolg van politieke
ontwikkelingen is de versterking van de Schorerpolder een jaar
verschoven. De Schorerpolder loopt van dijkpaal 711 tot dijkpaal 718 en is
700 meter lang. Het dijktraject ter hoogte van Fort Rammekens is in 2007
versterkt (Westelijke Sloehavendam en Schorerpolder). De Schorerpolder
sluit aan op een grasdijk.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen. Op
verzoek van het waterschap voert het projectbureau ook een kleine
kruinverhoging uit.

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar
de planbeschrijving Schorerpolder PZDT-R-10272 ontw.
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Doelgroepen
Gemeente
Gemeente Vlissingen
Belangenverenigingen
Dorpsraad Ritthem
Omwonenden
Niet van toepassing
Aanwonenden transportroute
Niet van toepassing
Bedrijven
Zeeland Seaports
Recreatie
Camping Karnemelkshoek
Fietsers
Fietsknooppuntennetwerk (Rammekensroute)
Wandelaars
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (rondje 92, 99, 98, 96, 91)
Staatsbosbeheer (Wandelroute Fort Rammekenshoek en wandelingen
over schor)
Fort Rammekens
Fort Rammekens is een samenwerkingsverband van het Zeeuws
maritiem muZEEum en Staatsbosbeheer. Het fort wordt beheerd door het
muZEEum.
Ongeorganiseerde recreatie
• Bezoekers van strand achter Fort Rammekens
• Bezoekers van de havendam
• Wandelaars
• Fietsers
Evenementen
Zeeuwse 3D (wedstrijd)
Handboogsocieteit d’Eendracht
Open Monumentendag Fort Rammekens
Pachters
2 pachters
Visserij
Niet van toepassing
Milieu
Zeeland Seaports is eigenaar schor
Staatsbosbeheer is eigenaar Fort Rammekens en omliggend
natuurgebied
Scholen
1 basisschool
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Overige
N662
Provincie Zeeland
Media
Omroep Zeeland (radio & televisie)
PZC
Vlissingse Bode
TV Walcheren
De Faam

nieuws@omroepzeeland.nl
redactie@pzc.nl
redactie@vorsselmans.nl
redactie@tvwalcheren.nl
red.faam@whk.wegener.nl
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Middelen
Het projectbureau voert in 2013 negen dijktrajecten uit. Hiervoor worden de volgende
standaard communicatiemiddelen ingezet:
Gesprekken en brieven
In de matrix staat een overzicht van de gesprekken die moeten
plaatsvinden en belanghebbenden die een brief, e-mail of telefoontje
moeten ontvangen. In overleg met de projectleider, ontwerper en directie
wordt een afweging gemaakt wie welk gesprek voert.
Planning: januari – februari 2013
Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws.
Planning: juni en oktober 2013
Informatieborden
Bij elk dijktraject plaatsen we één of meerdere informatieborden. De
exacte locatie van de borden geschiedt in overleg met de projectleider.
Planning: net voor de start van de werkzaamheden
Advertenties
Bij de ter inzage legging plaatsen we advertenties in regionale dagbladen
(PZC) en plaatselijke kranten.
Planning: februari 2011
Website Zeeweringen
Elk dijktraject in uitvoering heeft een uitgebreide uiteenzetting op
zeeweringen.nl. Hierin komen de werkzaamheden, planning, werkgebied,
fasering en de gevolgen voor de omgeving aan bod. Ook wordt wekelijks
nieuws bijgehouden.
Planning: april 2013
Digitale nieuwsbrief
Elk dijktraject heeft een digitale nieuwsbrief waarop belangstellenden zich
kunnen abonneren. De nieuwsbrief is gekoppeld aan nieuwsberichten op
de website.
Planning: gedurende de werkzaamheden
Communicatiemiddelen betrokken partijen
Soms is het handig om via betrokken organisaties zoals gemeenten extra
informatie richting omwonenden te communiceren. Dit moet blijken uit de
gesprekken die we voeren met belanghebbenden.
Bij dit dijktraject worden verder geen specifieke communicatiemiddelen ingezet. Er zijn
geen direct omwonenden of aanwonenden van transportroutes, dus een huis-aanhuiskrant of informatiebijeenkomst zijn niet relevant. De basisschool ligt te ver van het
werk om een gastles te organiseren.
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