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Werkgebied
Dijktraject Oud Noord-Bevelandpolder, Inlaag Nieuw NoordBevelandpolder (verkort: Nieuw Noord-Bevelandpolder) ligt ten westen
van Colijnsplaat. Het dijktraject grenst aan dijktraject Oud NoordBevelandpolder + Colijnsplaat dat in 2009 is uitgevoerd. Het te verbeteren
gedeelte ligt tussen dp 1834 en dp 1871 + 40 meter en heeft een totale
lengte van 3,7 km. De Nieuw Noord-Bevelandpolder is wat
omgevingsmanagement en communicatie betreft een relatief luw
dijktraject.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Voor algemene informatie over dit dijktraject wordt verwezen naar de
planbeschrijving PZDT-R-11232 ONTW.
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Doelgroepen
Gemeente
Gemeente Noord-Beveland
Omwonenden
2 omwonenden Wantesweg
Aanwonenden transportroute
Camping Mattemburg
Minicamping Klaverwijk
1 aanwonende van de Palmweg
2 aanwonenden van de Lombokweg
1 aanwonende van de Groeneweg
3 aanwonenden van de Zuiddijk
5 aanwonenden van de Emelissedijk
1 aanwonende van de West Zeedijk
Meer dan 5 aanwonenden van de Noordlangeweg
1 aanwonende van de Colijnsplaatseweg
Recreatie
Campings
Minicamping Zeelucht
Camping Orisant
Parc Ganuenta
Fietsers
Knooppuntennetwerk (o.a. Noordlangeweg en de West Zeedijk)
ANWB fietsroute Bruggenroute
Diverse fietsroutes via Routeyou.com
Wandelaars
Colijnsplaats Natuurwandelpad, initiatief van Stichting Akkerleven.
Verschillende organisaties zijn bezig om een gezamenlijk wandelnetwerk
Noord-Beveland op te zetten. Meer informatie volgt in de loop van 2012.
Oosterscheldepad: West Zeedijk en langs het onderhoudspad bij Inlaag ’s
Gravenhoek.
Duikers
- 53 Oesterputten ’s Gravenhoek
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54 Koningsheim Noordhoeksnol
55 Oostnol Colijnsplaat (net buiten werkgebied, kan waarschijnlijk
open blijven)

Pleziervaart
Colijnsplaat heeft een jachthaven, maar de bootjes ondervinden geen
hinder van de werkzaamheden.
Horeca
Niet van toepassing
Ruiters
Niet van toepassing
Hengelsport
Niet van toepassing
Zeegroentesnijders
Contact via jaarlijkse contactpersonenlijst
Ongeorganiseerde recreatie
Aan de westkant begint het dijktraject bij een strandje. In de zomer komen
hier waarschijnlijk gasten van camping Zeelucht. Bij de overgang is
bovendien een parkeerplaats.
Bij het landbouwhaventje is een parkeerplaats. Hier komen veel mensen
wandelen.
Tussen het strandje en de landbouwhaven wandelen en fietsen mensen.
Na de landbouwhaven is het afgesloten.
Aan de oostzijde van het dijktraject staat een verrekijker op de dijk. Deze
kan tijdens de werkzaamheden blijven staan. Het houten hekwerk hier is
privé-eigendom (Dhr. De Regt)
Evenementen
Proefboerderij De Rusthoeve houdt eind juni jaarlijks een open dag.
Deze locatie ligt aan de transportroute.
Stichting Zeeuws Landschap organiseert activiteiten in de inlaag ’s
Gravenhoek en de voormalige Oesterput (o.a. in het kader van project
Welkom Bruinvis met scholieren (i.s.m. het Dolfinarium en de Stichting
Rugvin).
Wielerronde Noord-Beveland
Boerencampingfietstocht
Delta Ride for the Roses
RaboSter Zeeuwse Eilanden
Patrijzentocht
ZLM tour
Ronde van Zeeland Seaports (voorheen Delta tour)
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Eigenaren/ Pachters
3 eigenaren/pachters

Visserij
1 Mosselperceel
Vrije gronden: vooral visserij van 1-4 t/m 15-7
Milieu
Stichting Zeeuws Landschap
(beheert inlaag ’s Gravenhoek en de voormalige Oesterput)
Nationaal Park Oosterschelde
Stichting Anemoon (wit muizenoortje)
Scholen
2 basisscholen
Media
Omroep Zeeland (radio & televisie)
nieuws@omroepzeeland.nl
PZC
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
Overig
Monument Albert (kruising Emelissedijk/ Zandhoekweg)
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Middelen
Het projectbureau voert in 2013 zeven dijkversterkingen 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. Van elk gesprek
wordt een verslag gemaakt. Partijen die zienswijzen hebben ingediend,
hebben al een brief ontvangen van het waterschap.
Planning: juni – december 2012
Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws.
Planning: februari en oktober 2013
Informatieborden
Bij elk dijktraject plaatsen we één of meerdere borden. De exacte locatie
geschiedt in overleg met de projectleider.
Planning: net voor de start van de werkzaamheden
Advertenties
Bij de ter inzage legging zijn advertenties in regionale dagbladen en
plaatselijke kranten geplaatst.
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: januari 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
Social Media
Wanneer berichten die we via de website en de digitale nieuwsbrief
verspreiden geschikt zijn voor social media, plaatsen we ze ook op
Twitter.
Communicatiemiddelen betrokken partijen
Soms is het handig om via betrokken organisaties zoals gemeenten extra
informatie richting bepaalde doelgroepen te communiceren. Dit moet
blijken uit de gesprekken die gevoerd worden met belanghebbenden. Met
name de digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke krantjes lijken geschikte
communicatiemiddelen.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:
Huis-aan-huiskrant
Geen huis-aan-huiskrant nodig.
Informatiebijeenkomst
Geen informatieavond nodig.
Foldermateriaal
Geen foldermateriaal nodig.
Gastlessen
Gastlessen kunnen voor de basisscholen in Colijnsplaat en Wissenkerke
interessant zijn.
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communicatiemiddelen
betrokken partijen

persbericht

jaarlijkse contactenlijst

gastles

advertentie

gele borden

informatie bord

social media

website

digitale nieuwsbrief

folder materiaal

huis-aan-huis krant

informatie bijeenkomst

e-mail / telefoon

brief

Nieuw Noord-Bevelandpolder

persoonlijk gesprek
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belangenverenigingen
Niet van toepassing
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M.L. 't hart

St. Het fonds tot den Predikdienst
der ver doopsgezonde gemeentes
M.R. Bom (depot)
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St. Exploitatie proefboerderij
Rusthoeve
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recreatie en horeca
Routebureau Zeeland
ANWB fietsroute Bruggenroute
Routeyou
Stichting Akkerleven
Oosterscheldepad
Duiklocaties NOB
Zeegroentesnijders
Ongeorganiseerde recreatie

x

evenementen
Open dag Proefboerderij
Rusthoeve
Wielerrondes (def. routes
afwachten)
visserij

Hoogerheide-Elenbaas B.V.
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Vrije grond (vooral 1-4 t/m 15-7)
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persbericht
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relevante projecten
Niet van toepassing
media
Omroep Zeeland
PZC
BN De Stem
De Peelander
Digitale nieuwsbrief gemeente
Noord-Bevelands Informatie- en
Advertentieblad
overig
Monument Albert
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communicatiemiddelen
betrokken partijen

jaarlijkse contactenlijst

x

gastles

x

advertentie

x

gele borden

social media

x

informatie bord

website

Stichting Anemoon
scholen
OBS De Vliete
OBS Het Stelleplankier

milieu
Stichting Zeeuws Landschap
Nationaal Park Oosterschelde

folder materiaal

x
x

huis-aan-huis krant

x
x

e-mail / telefoon

x
x

brief

digitale nieuwsbrief

informatie bijeenkomst

persoonlijk gesprek

x
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