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Definitief

Werkgebied
Dijktraject Maria-, Anna Friso-, Jacobapolder en Sophia-, Jacobahaven
(verkort Roompot) ligt op Noord-Beveland. In het westen sluit het
werkgebied aan op de Oosterscheldekering. Ten oosten ligt het in 2013
versterkte Sophiastrand. Het te versterken dijkvak ligt tussen dp
1913+50m en dp 1949 en heeft een totale lengte van 3,6 kilometer.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar
het projectplan Roompot (PZDT-R-13236 ONTW).
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Doelgroepen
Gemeente
Gemeente Noord-Beveland
Belangenvereniging
Dorpsraad Kamperland
Dorpsraad Wissenkerke
Omwonenden
Meer dan 5 omwonenden
Bedrijven
Roompot Beach Resort
Particuliere eigenaren
Zie adreslijst particuliere eigenaren Roompot en bijbehorende kaart
Mini-camping de Ontdekking
Camping Anna Friso
Mini-camping de Kering
Vakantiepark de Banjaard
Mini-camping de Strandjutter
Camping Hoeve Hofwijk
Zeevishandel de Bruinvis
Jacobahaven
Seafarm B.V.
Zeewaar B.V.
Stichting Zeeschelp
E-connection
Windmolenpark Jacobahaven
Artefact!/Edufact!
Advies- en onderzoeksbureau in erfgoed
De volgende twee bedrijven liggen ver van het werkgebied af, maar hun
gasten kunnen wel regelmatig in de buurt van het dijktraject te vinden zijn!
Camping de Schotsman
Camping de Molenhoek
Aanwonenden transportroute
2 aanwonenden
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Recreatie
VVV Kamperland
Stichting Akkerleven (diverse routes voor fietsen, mountainbiken,
wandelen en paardrijden, zie kaart aantekeningen)
Fietsers
Knooppuntennetwerk
Wegen: Jacobaweg, Strandhoekweg, Krommeweg, Anna Frisoweg
(buitendijks)
ANWB fietsroute Pijlerdamroute
Mountainbikeroute
Team X-Treme (beheerder paden)
Wandelaars
Wandelnetwerk Eindeloos Eiland (zie kaart aantekeningen)
Stichting Landschapsbeheer Zeeland; jaarlijkse contactpersonen
Ommetje
Knooppunten 41-42-53-69-60
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Oosterscheldepad
Stichting Wandelplatform-LAW
Duikers
Duiklocatie A Wrak Rups
Duiklocatie 49 Sophiahaven
NOB
Pleziervaart
Roompot Marina
Rondje met het Pontje
Sophiahaven – Zierikzee (Ms Frisia)
Elke woensdag en donderdag in juli en augustus
Ms Frisia
Horeca
Bestevaer Yachtclub
(via Roompot geïnformeerd)
Ruiters
Ruiterroutenetwerk Noord-Beveland
Stichting ruiter- en menroutes Noord-Beveland
Hengelsport
Noord-Bevelandse Hengelsport Vereniging
Zeegroentensnijders
Niet van toepassing.
Pierenspitters
Spitlocatie 1 – Sophiahaven
Sportvisserij Zuidwest Nederland
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Kitesurfers
Movement Sports
Ongeorganiseerde recreatie
In het oosten van het dijktraject ligt het Sophiastrand. Hier staan tientallen
strandhuisjes van de Roompot. Het strand wordt druk bezocht door
gasten van de camping en door mensen uit de omgeving. Aan de
buitenzijde van de havendam ligt een strook zand waar mensen kunnen
recreëren. Tot slot ligt bij camping Anna Friso een strand waar gasten van
onder andere deze camping gebruik van maken.
Het gebied is populair onder wandelaars en fietsers. Buitendijks wordt er
zowel gefietst als gewandeld. Op de Jacobaweg en Krommeweg wordt
veel gefietst en vishandel de Bruinvis en fietscafé Seafarm bezocht.
Evenementen
Noord-Beveland Express
Hop-on bus die in juli en augustus gratis over het eiland rijdt.
Ondernemersvereniging Noord-Beveland
Kunstspoor
Fietstocht langs verschillende tentoonstellingen op Noord-Beveland. Vaak
laatste twee weekenden van augustus.
Stichting Kunstspoor Noord-Beveland
Ezelwandelingen
Het Ezelhuis
Boerencampingfietstocht
Amuse fietstocht
Diverse organisaties
Diverse wielerevenementen
Nederlandse Tour Fiets Unie (NTFU)
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)
Wielerronde Noord-Beveland
Eigenaren/ Pachters
3 eigenaren
1 pachter
Visserij
1 vast vistuigvak
Milieu
Nationaal Park Oosterschelde
Scholen
Niet van toepassing. Alle scholen liggen ver van het werkgebied af.
Relevante projecten
Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering
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Media
Omroep Zeeland (radio & televisie)
nieuws@omroepzeeland.nl
PZC (Claudia Sondervan)
redactie@pzc.nl
BN De Stem
redactie@bndestem.nl
De Peelander
afdeling communicatie gemeente
Noord-Bevelands Informatie- en
afdeling communicatie gemeente
Advertentieblad
Nieuwsbrief gemeente Noord-Beveland afdeling communicatie gemeente
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Middelen
Het projectbureau voert in 2015 zes dijktrajecten uit. Hiervoor worden de volgende
standaard communicatiemiddelen ingezet:
Gesprek, brief, e-mail en telefoon
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. Van elk gesprek
wordt een verslag gemaakt. Een aantal partijen wordt jaarlijks standaard
geïnformeerd.
Planning: augustus – september 2014
Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws.
Planning: bij de start en afronding van de werkzaamheden.
Informatieborden
Om mensen op locatie te informeren, plaatsen we informatieborden. Het
aantal borden en de exacte locatie voor plaatsing wordt in overleg met de
ontwerper en projectleider bepaald. Dit moeten plaatsen zijn waar
mensen veilig kunnen staan om het bord te bekijken.
Planning: net voor de start van de werkzaamheden.
Advertenties
Bij de ter inzage legging hebben we advertenties geplaatst in de PZC
editie Bevelanden/Tholen en in weekkrant De Bevelander. Andere
advertenties zijn niet nodig.
Website Zeeweringen
Elk dijktraject in uitvoering heeft een uitgebreide uiteenzetting op
www.zeeweringen.nl. Hierin komen de werkzaamheden, planning,
werkgebied, fasering en de gevolgen voor de omgeving aan bod. Ook
wordt wekelijks nieuws bijgehouden.
Planning: december 2014
Social Media
Berichten die geschikt zijn voor social media, plaatsen we op Twitter en
eventueel andere sociale netwerken.
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 de gemeente, het
VVV en campings in de omgeving extra informatie richting bepaalde
doelgroepen te communiceren. Afgesproken is al wel dat we twee keer
een artikel opnemen in het gemeenteblad de Peelander. Een
vooraankondiging in oktober 2014 en spread in maart 2015. De rest moet
blijken uit de gesprekken die gevoerd worden met belanghebbenden.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:
Huis-aan-huiskrant
Er komt een huis-aan-huiskrant speciaal voor de toeristen, half in het
Nederlands, half in het Duits. Hierin wordt specifiek ingegaan op de
gevolgen voor de toeristen. De krant kan via campings worden verspreid
en als bijlage van een brief naar omwonenden worden gestuurd. In de
dorpen Kamperland en Wissenkerke wordt de krant niet verspreid.
Planning: januari 2015 verspreiding
Informatiebijeenkomst
Op beide grote campings (Roompot en Anna Friso) willen we een
inloopbijeenkomst organiseren vlak voor de uitvoering. Bij de Roompot zal
die dan in januari plaatsvinden en bij de Anna Friso in maart. Vaste
gasten en particuliere eigenaren van huisjes kunnen dan met hun vragen
bij ons terecht.
Foldermateriaal
Er komt geen folder, omdat we een huis-aan-huiskrant realiseren voor de
toeristische sector.
Gastlessen
De basisschool in Wissenkerke ligt 2,8 km van het werkgebied af. De
school ik Kamperland ligt nog verder van het gebied af: 3,8 km. Omdat de
scholen ver van het werk af liggen, zijn gastlessen voor dit dijktraject niet
nodig.
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Matrix
Zie werkdocument voor overzicht.

8

9

