
ontmoet de Schelde...

Beste buurtbewoner

Zoals beloofd op het infomoment van 7 september 2010 informeren we u als bewoners van Ouden Doel, Rapen-
burg en Prosperpolder rechtstreeks over de werken in Hedwige-Prosperpolder. Naast de driemaandelijkse 
nieuwsbrief bezorgen we u frequent deze nieuwsflash. 

Vanaf maandag 11 oktober 2010 wordt de Oostlangeweg ter hoogte van het ringdijktracé definitief afgesloten.  
De Carolusstraat blijft nog enkele weken langer open, minstens tot eind oktober 2010. Een aantal verbeteropties 
aan de Zoetenberm worden momenteel door Waterwegen en Zeekanaal NV afgewogen. Zo blijft plaatselijk verkeer 
tussen Ouden Doel, Prosperpolder en de Hedwigepolder mogelijk via de Carolusstraat. Voor gebruikers van het 
haventje komt er kortelings een toegang langs Ouden Doel en de Scheldedijk. Op de keerzijde ziet u het kaartje 
met de nieuwe werfzone en de route voor tijdelijk plaatselijk en doorgaand verkeer.

De ‘minder hinder route’, die voor de werken is vastgelegd in overleg met politie en gemeentebestuur Beveren, 
wordt vanaf half oktober bewegwijzerd. Met de briefings en plannetjes aan leveranciers & vrachtwagenbestuurders 
en deze extra wegwijzers houden we het werfverkeer maximaal op de ‘minder hinder route’. 
Op de werfvergadering van 13 september zijn de aannemers gevraagd alle chauffeurs nogmaals te herinneren aan 
de afspraken m.b.t. hoffelijkheid in het verkeer en de geldende verkeersregels.

Zoals beloofd, is dinsdag 14 september 2010 het punt ‘graanschade’ uitvoerig besproken met de landbouwafge-
vaardigden op de beheerscommissie Linkerscheldeoever. Eind 2010 komt er op Vlaams niveau een evaluatie van 
deze nieuwe wetgeving. In deze periode brengen we ook de landbouwers in HPP samen voor overleg. Met vragen 
kunnen landbouwers terecht bij Wouter Mewis van het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen, via  
09/265 46 28 of via wouter.mewis@lne.vlaanderen.be. Meer info op www.hedwigeprosper.be/wildschade

Andere opmerkingen en suggesties van het infomoment zijn in behandeling. Meer hierover in de volgende flash.
 

Met vragen en suggesties kan u terecht in de infokeet, op 03 575 91 73 of via info@hedwigeprosper.be.  
Projectleidster Dorien Verstraete kan u rechtstreeks mailen via dorien.verstraete@wenz.be. 

ir. Dorien Verstraete      ir. Laurent Vanden Abeele      Richard Rozemeijer
projectleidster       projectleider        projectleider

Waterwegen en Zeekanaal NV     Agentschap Natuur en Bos      Provincie Zeeland
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