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Betreft: Aandacht voor sluipverkeer bij verbreding Sloeweg.
Geachte mevrouw/meneer,
Nu de status van het project rondom de verbreding van de Sloeweg langzaam maar zeker het punt
nadert waarop er daadwerkelijk spaden in de grond gaan komen willen we – niet voor het eerst –
aandacht vragen voor het probleem met de verkeersstromen dat zich tijdens de werkzaamheden
zeer zeker zal voortdoen. We constateren dat een aantal toegezegde maatregelen waaronder een
veilige fietsoversteek uit de plannen zijn gehaald om de her en der uitgebreide plannen binnen het
budget te houden. We zijn bang dat er om die redenen straks niet voldoende middelen beschikbaar
zijn om het verkeer tijdens de werkzaamheden om te leiden, wat weer tot sluipverkeer gaat leiden.
Tot op heden zijn we nooit geïnformeerd over de wijze waarop de vervoersstromen tijdens de aanleg
gaan lopen. Tijdens een gesprek dat we vorige maand met Zeeland Seaports voerde bleek dat ook zij
niet op de hoogte zijn van mogelijke omleidingen of tijdelijke voorzieningen. Doordat de
werkzaamheden in de zijn opgeschoven krijgen we straks op de omleidingsroute ook te maken met
verkeer van en naar de Scaldia haven. We willen graag op korte termijn van u vernemen welke
verkeersmaatregelen u tijdens de werkzaamheden neemt. Voor ons is het van het grootste belang
dat sluipverkeer wordt voorkomen.
Daarnaast willen we met klem verzoeken om de communicatie over de Sloeweg op een meer pro‐
actieve manier te voeren. We constateren dat we als dorpsraad veelal via berichtgeving in de media
nieuws over dit voor ons dorp belangrijk project moeten vernemen.
Met vriendelijke groet,

Hans van Dam (Secretaris Dorpsraad Nieuwdorp)
Prins Bernhardstraat 27
4455BA Nieuwdorp
0113‐670095
PS: Een afschrift van deze brief wordt op de website van de dorpsraad Nieuwdorp geplaatst. En
verzonden naar ZSP en de gemeente Borsele.

