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

PZST-R-13020
Mei 2013
Definitief
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen

Werkgebied
Dijktraject Nieuwe-, Annex-Stavenissepolder, Noordpolder (verkort:
Stavenisse) ligt op Tholen tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk. Het
dijktraject loopt van dijkpaal 921 tot dijkpaal 955 en heeft een lengte van 3,4
kilometer. In het zuiden grenst het werk aan dijktraject Noordpolder,
Oudeland, Muijepolder en Pluimpotpolder dat in 2006 is versterkt. Het
dijktraject eindigt bij gemaal De Noord. In het noorden sluit het dijktraject aan
op de Stavenissepolder die in 2012 is versterkt.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar de
planbeschrijving PZDT-R-12227 ONTW.
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Doelgroepen
Gemeente
Gemeente Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
0166 – 668 200
gemeente@tholen.nl
voorlichting@tholen.nl
berkers.r@tholen.nl
Communicatieadviseur: Dhr. Berkers
Belangenvereniging
Stichting Actief Stavenisse

Evenementen Comité Smalstad Sint-Maartensdijk
Postbus 30
4695 ZG Sint-Maartensdijk
info@wcssmerdiek.nl
Omwonenden
Tweede Dijk 3
4695 PD Sint-Maartensdijk
Tweede Dijk 5
4695 PD Sint-Maartensdijk
Tweede Dijk 6
4695 PD Sint-Maartensdijk
Pierhoekseweg 2
4695 PE Sint-Maartensdijk
Pierhoekseweg 2A
4695 PE Sint-Maartensdijk
La Vie en Rose
Pierhoekseweg 1
4695 PE Sint-Maartensdijk
(staan paarden)
Heideweg 1
4695 PG Sint-Maartensdijk
Kamperen bij de boer
Heideweg 3
4695 PG Sint-Maartensdijk
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Bedrijven
Windpark Noordpolder
Pierhoekseweg 3
4695 PE Sint-Maartensdijk
0166 692413
Aanwonenden transportroute
Een groot deel van de transportroute bestaat uit de provinciale weg N286.
Omdat dit een doorgaande weg is met veel verkeer, zijn woningen aan deze
weg geen doelgroep.
Verder liggen direct aan de transportroute:
Oudelandseweg 4 (molen)
4695 PP Sint-Maartensdijk
(op de kruising met de N286)
Oudelandseweg 6
4695 PA Sint-Maartensdijk
Oudelandseweg 8
4695 PA Sint-Maartensdijk
(let op: paarden in de wei achter en naast woning!)
Oudelandseweg 3A (waterzuivering)
4695 PP Sint-Maartensdijk
Hogeweg 53
4695 PA Sint-Maartensdijk
Hogeweg 59
4695 PE Sint-Maartensdijk
(fruit te koop)
Hogeweg 61 (schuur)
4695 PE Sint-Maartensdijk

4696 RD Stavenisse
(Achter de boerderij heeft de eigenaar een tweede huis gebouwd, Nieuweweg
7)
De volgende twee adressen krijgen geen transporten vlak langs de deur, maar
liggen wel in de directe omgeving van de halfverharde weg die als
transportroute wordt gebruikt:
Derde Dijk 1
4695 PH Sint-Maartensdijk
Derde Dijk 4
4695 PH Sint-Maartensdijk
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Na de ter inzage legging is de transportroute aangepast. Onderstaande
adressen zijn daardoor komen te vervallen als doelgroep. Het is wel netjes
deze bewoners op de hoogte te stellen van de wijziging, omdat ze zonder
tegenbericht uit de ter inzage legging hebben kunnen afleiden dat de
transporten langs hun woning komen, wat niet het geval is.
Hogeweg 63
4695 PE Sint-Maartensdijk
Hogeweg 65
4695 PE Sint-Maartensdijk
Hogeweg 67
4695 PE Sint-Maartensdijk
Zurenhoekseweg 1
4695 PC Sint-Maartensdijk
Weelweg 12
4695 PG Sint-Maartensdijk
Recreatie
Op de hoek van de Nieuwe Weg en de Hoge Weg staan bankjes.
VVV Sint Maartensdijk
Markt 1
4695 CE Sint-Maartensdijk
0166-663771
info@vvvtholen.nl
Fietsers
Knooppuntensysteem (10, 14, 18, 19)
Routebureau Zeeland
Adres: lijst jaarlijkse contactpersonen
Wandelaars
Oosterscheldepad
Stichting Wandelplatform-LAW
Adres: lijst jaarlijkse contactpersonen
(let op: de route splitst zich op Tholen, dus er kan gewandeld worden langs
het water en dwars over Tholen. Hierbij wandelen mensen over de
transportroute)
Wandelsportvereniging De Oosterscheldestappers
Voorzitter

Ruiters
In de omgeving van het dijktraject zijn twee omwonenden met paarden (zie
boven). Het is niet duidelijk of er in of rondom het dijktraject wordt
paardgereden.
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Hengelsport
Tussen dijkpalen 940 en 954 ligt een officiële visstek die voor wedstrijden
wordt gebruikt.
Tussen dijkpalen 943 en 955 ligt een pierensteeklocatie (8A Dortsman).
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Adres: lijst jaarlijkse contactpersonen
(tevens voor pierenstekers)

4695 RS Sint Maartensdijk
HDV De Oosterscheldevissers
Anjerstraat 25
4695 HJ Sint Maartensdijk
Ongeorganiseerde recreatie
· Wandelaars uit de omgeving
· Kampeerders bij de boer
· Fietsers uit de omgeving
· Parkeren binnendijks langs Gemaalweg
· Recreatie buitendijks ter hoogte van parkeerplaats Gemaalweg
Duikers
Nvt
Pleziervaart
Nvt
Evenementen
Wielerrondes door Zeeland
· Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
· Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
Adressen: lijst jaarlijkse contactpersonen
Eigenaar en pachters

4696 RE Stavenisse

4696 RP Stavenisse (gebruiker)

4697 PD St Annaland (pachter)
Visserij
Mosselpercelen:
Van Stee BV
Fregatstraat 66
4401 JD Yerseke
Barbé BV
Postbus 61
4400 AB Yerseke
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Entlo BV
Postbus 25
4400 AA Yerseke
Van den Bosch BV
Industrieweg 5
4401 LA Yerseke
Milieu
Staatsbosbeheer (eigenaar van Inlaag Noordpolder)

Nationaal Park Oosterschelde
Postbus 334
4406 AS Goes
0113 – 211 675
Communicatie:

Natuurvereniging Tholen
Secretariaat: p/a
Merijntje Gijzenstraat 21
4681BN Nieuw-Vossemeer
0167-503118
lnfo@natutholen.nl
Scholen
Juliana van Stolbergschool
Oosterscheldestraat 1
4695 EN Sint Maartensdijk
0166-662610
Obs de Rieburch
Bloemenlaan 3
Sint-Maartensdijk
0166-662498
Openbare basisschool De Schalm
Schoolstraat 3
4696 CK Stavenisse
0166-692606
Christelijke basisschool Rehoboth
Pilootweg 2
4696 RJ Stavenisse
0166-692800
Relevante projecten
Nvt
Media
Omroep Zeeland (radio & televisie)
PZC
BN/De Stem
Thoolse Bode
Eendrachtbode
Omroep Tholen
Uw regio
www.tholenweb.nl

nieuws@omroepzeeland.nl
redactie@pzc.nl
redactie@bndestem.nl
redactie@internetbode.nl
redactie@eendrachtbode.nl
redactie@omroeptholen.nl
redactie@uw-regio.nl
info@tholenweb.nl

6

Overig
Gemaal De Noord
Eigendom van waterschap Scheldestromen
In het verlengde van de Derde Dijk richting het schor ligt een volkstuintje.
Piet Stoutjesdijk.
Bloemenlaan 78
4695HD
Sint Maartensdijk
0166-662246
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Middelen
Het projectbureau voert in 2014 zes dijkversterkingen 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: juni – september 2013
Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws.
Planning: februari – oktober 2014
Informatieborden
Om mensen ter plekke in te lichten over de werkzaamheden, plaatsen we
enkele informatieborden in het dijktraject. 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 en
plaatselijke kranten.
Planning: december 2012
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 2014 (alle informatie over het dijktraject op de website)
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. Voor dit dijktraject
geldt dit bijvoorbeeld voor de gemeente en het VVV.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:
Huis-aan-huiskrant
Dit dijktraject heeft weinig direct omwonenden of recreanten. Een op zichzelf
staande huis-aan-huiskrant is overbodig. Omdat er dit jaar drie werken worden
uitgevoerd op Tholen, is een gezamenlijke krant een optie.
Planning: februari en oktober 2013
Informatiebijeenkomst
Vanwege het geringe aantal omwonenden is een informatiebijeenkomst
overbodig.
Foldermateriaal
Er hoeven geen folders gemaakt te worden.
Gastlessen
In Sint Maartensdijk en Stavenisse zijn vier basisscholen. Om leerlingen op
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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gastles

huis-aan-huis krant
informatie
bijeenkomst

x

x

folder materiaal

social media
communicatiemiddelen betrokken
partijen

x

informatie bord
advertentie (ter
inzage)
x

persbericht

digitale nieuwsbrief

e-mail / telefoon
jaarlijkse
contactpersonenlijst

website

gemeente
Gemeente Tholen
belangenverenigingen
Stichting Actief Stavenisse
Comité Smalstad
omwonenden
Tweede Dijk
Pierhoekseweg
Heideweg
bedrijven
Windpark Noordpolder
aanwonenden transportroute
Oudelandseweg
Hogeweg
Verboght
Derde Dijk
Hogeweg (niet
aanwonend)
Zurenhoedseweg (niet
aanwonend)
Weelweg (niet
aanwonend)
recreatie
VVV
Routebureau (fietsers)
Wandelplatform LAW
De Oosterscheldestappers
Ruiters
Sportvisserij ZWNL
Bijl Hengelsport
Oosterscheldevissers
Ongeorganiseerde
recreatie
evenementen
Nvt
eigenaren en pachters

brief

persoonlijk gesprek

Matrix

visserij
x
x
x

milieu
Staatsbosbeheer
NP Oosterschelde
scholen
Diverse scholen
relevante projecten
Nvt
media
Diverse media
overig
Gemaal De Noord
Volkstuintje
x
x
x

x
x
x

x

x
x
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informatie
bijeenkomst

social media
communicatiemiddelen betrokken
partijen

digitale nieuwsbrief
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informatie bord
advertentie (ter
inzage)

persbericht
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jaarlijkse
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brief

persoonlijk gesprek
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