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Algemene informatie
Kenmerk
Datum
Status
Projectleider/directie UAV
Directie UAV RWS
Directie UAV WZE
Toezicht
Ontwerp
Districtopzichter
Projectsecretaris
Communicatieadviseur

PZST-R-12061 COM
1 juli 2012
Definitief
Nader te bepalen
Nader te bepalen

Werkgebied
Dijktraject Karelpolder, Nieuwlandepolder (roepnaam Krabbendijke) ligt
aan de Oosterschelde ten noorden van Krabbendijke in de gemeente
Reimerswaal. Het dijktraject ligt tussen dijkpaal 1273 + 75 meter en
dijkpaal 1316 en heeft een totale lengte van 4,2 km. Het dijktraject grenst
aan de oostzijde aan het dijktraject Tweede Bathpolder uit 2010.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar
de planbeschrijving Karelpolder Nieuwelandepolder PZDT-R-11267 Ontw.
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Doelgroepen
Gemeente / Dorpsraad
Gemeente Reimerswaal
Dorpsraad Oostdijk
Omwonenden
Inwoners van Krabbendijke
Inwoners van Oostdijk
Bewoners Roelshoek
Woning op de hoek van de Platte Bank en de Verlengde Noordweg
Bedrijven
Er is veel akkerbouw langs de transportroute binnendijks. Deze kunnen
overlast ervaren in de vorm van stof. De adressen van de kwekers zijn
nader te bepalen.
De Boerderijwinkel
Zagerkwekerij Ocean’s One Fishing
Aanwonenden transportroute
1 aanwonende van de Meiboom
Meer dan 5 aanwonenden van de Roelshoekweg
Meer dan 5 aanwonenden van de Noordschans
Woning op de kruising Platte Bank/ Verlengde Noordweg.
Adres nader te bepalen.
1 aanwonende van de Molendijkseweg
1 aanwonende van de Olzendepolder
De Meulemeester BV
Leverancies van kreeften en oesters
Let op: de bewoners van de woningen aan de Molendijkseweg en
Olzendepolder zijn door een wijziging in de transportroute later
toegevoegd. Deze wijziging is niet ter inzage gelegd, dus deze
aanwonenden weten nog van niets. Zij behoeven extra aandacht.
Bedrijventerrein Olzendepolder
Recreatie
Fietsers
Fietsknooppunten, route tussen 92 en 98
Fietsknooppuntennetwerk
Wandelaars
Grenslandpad (LAW11)
Stichting Wandelplatform-LAW

2

Hengelsport
W.S.V. Reimerswaal
Kitesurfers
Vanaf het strandje bij Roelshoek gaan veel kitesurfers te water. Ze surfen
ook voor de dijk van Krabbendijke. Surfen vanaf Roelshoek is op zich wel
mogelijk, maar wel met de kanttekening dat ze wegblijven van het
dijktraject.
Nederlandse Kitesurfvereniging
Duikers
Niet van toepassing
Pleziervaart
Niet van toepassing
Horeca
Niet van toepassing
Ruiters
Geen gemarkeerde routes
Pierenstekers
Tussen dijkpalen 1273 en 1279 en dijkpalen 1305 en 1316
Contact: via de jaarlijkse contactpersonenlijst
Ongeorganiseerde recreatie
• Strandbezoekers: strandje bij Roelshoek en op de dijk
• Wandelaars: omwonenden wandelen over de dijk en bij de
voormalige vuilnisbelt.
• Fietsers: omwonenden fietsen op het verharde gedeelte van de
Platte Bank. Mountainbikers fietsen ook op de onverharde wegen
binnendijks en op de voormalige vuilnisbelt.
• Zwemmers: er zijn 4 zwemovergangen.
• Ruiters zijn officieel niet toegestaan buitendijks. Ze rijden er
echter wel. Ook binnendijks maken ruiters gebruik van de
onverharde wegen.
• In de kleiput langs de Platte Bank zitten vissers.
Evenementen
Niet van toepassing
Pachters
3 pachters
Visserij
Er liggen geen vis- of mosselpercelen.
Op een kilometer vanaf de dijk liggen verwaterpercelen. Deze
ondervinden geen overlast van de werkzaamheden.
Milieu
Nationaal Park Oosterschelde
Scholen
2 basisscholen
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Media
Omroep Zeeland (radio & televisie)
PZC
Maximaal TV
Reimerswaalse Omroeper
Advertentieblad Reimerswaal
De Bevelander

nieuws@omroepzeeland.nl
redactie@pzc.nl
redactie@maximaal.nl
omroeper@reimerswaal.nl
velzenbv@zeelandnet.nl
red.bevelander@whm.wegener.nl

Overig
In april 2012 stond er een artikel in de PZC over de aanleg van een
schelpenpad onderaan de Schapendijk. Dit ligt buiten het werkgebied van
dijktraject Krabbendijke.
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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 een zienswijze hebben ingediend,
hebben al een brief ontvangen van het waterschap.
Planning: augustus – 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 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 zijn advertenties in regionale dagbladen en
plaatselijke kranten geplaatst. Om de informatieavond aan te kondigen
plaatsen we ook advertenties.
Planning: vóór de informatieavond
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: gedurende de werkzaamheden
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.
Planning: gedurende de werkzaamheden
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.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:
Huis-aan-huiskrant
Inwoners van Krabbendijke en Oostdijk ontvangen een huis-aanhuiskrant. Het exacte postcodegebied wordt nader bepaald.
De krant wordt verspreid bij de start en afronding van de werkzaamheden.
De kranten worden ook bij de gemeente Reimerswaal afgeleverd.
Planning: februari en september 2013
Informatiebijeenkomst
Inwoners van Krabbendijke en Oostdijk zijn zeer betrokken bij de
werkzaamheden aan de dijk. De informatieavond voor dijktraject Tweede
Bathpolder in 2010 was goed bezocht. Herhaling is dus aan te raden. De
informatieavond wordt aangekondigd in een lokale krant en is voor
iedereen toegankelijk. Direct omwonenden ontvangen een persoonlijke
brief met uitnodiging.
Planning: februari 2013
Foldermateriaal
Foldermateriaal is niet nodig, omdat alle doelgroepen via andere
communicatiemiddelen worden bereikt.
Gastlessen
In Krabbendijke en Oostdijk zijn twee basisscholen. In 2010 is op de
school in Krabbendijke gastlessen verzorgd. De schoolleiding en
leerlingen waren hier zeer enthousiast over. Om leerlingen op de gevaren
te wijzen en uitleg te geven over de dijkversterking, zijn gastlessen aan te
raden.
Planning: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
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