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Geachte mevrouw, heer,
Op 29 maart 2005 heeft de eerste bijeenkomst voor belanghebbenden in het kader van
het Stedelijk Waterplan Zeeuws-Vlaanderen plaatsgevonden. Hiervoor was ook uw
bestuur uitgenodigd. De op deze bijeenkomst verzamelde informatie is verwerkt in de
Verkenningennota Sluis, die beschikbaar is via internet op www.gemeentesluis.nl (u
gaat naar “Nieuws en activiteiten” en vervolgens naar “Visies”). Met deze brief
informeren wij uw bestuur over het vervolg op de verkenningenfase van het Stedelijk
Waterplan en nodigen uw bestuur uit voor een tweede bijeenkomst.
Het waterplan in het kort…
Het regent steeds harder en meer, we bouwen al maar door, natuur verdroogt en
kruipruimten staan juist vol met water. Waterzaken die op het eerste gezicht los van
elkaar staan maar bij nader inzien veel met elkaar te maken hebben.
De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis hebben dan ook samen met het Waterschap
Zeeuws-Vlaanderen het initiatief genomen tot het opstellen van een stedelijk
waterplan. Samen noemen we deze betrokken partijen “de waterpartners”. Bij het
stedelijk waterplan is ook de provincie Zeeland betrokken.
De waterpartners willen met het stedelijk waterplan een gezamenlijke visie ontwikkelen
op al het water in het stedelijk gebied van Zeeuws Vlaanderen: grondwater,
oppervlaktewater en afvalwater. De visie moet uiteindelijk leiden tot afspraken over
maatregelen en kosten voor duurzaam water in Zeeuws Vlaanderen, nu en in de
toekomst.
In het waterplan wordt aandacht besteed aan onderwerpen als wateroverlast, afvoer
van regenwater, waterkwaliteit, water en ruimtelijke ontwikkeling, de flora en fauna in
en rond het water, beleving en recreatie op en rond het water, verbetering van de
riolering e.d. Het waterplan beperkt zich tot het water in de bebouwde kommen, maar
besteedt uiteraard wel aandacht aan de relaties die er zijn met het omringende
landelijke gebied.
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De volgende stap in het waterplan
Na afronding van de verkenningenfase hebben de drie gemeenten samen met het
waterschap een visie ontwikkeld en maatregelen op hoofdlijnen geformuleerd. De
maatregelen zijn opgesteld voor een aantal geselecteerde “kernen”. Deze “kernen” zijn
per gemeente geselecteerd op basis van de aanwezige kansen en knelpunten in de
kern.

Voor de gemeente Sluis betreft het de volgende “kernen”:
Aardenburg
Breskens
Het Heem
Cadzand-Bad
Eede
IJzendijke
Nieuwvliet-Bad
Oostburg
Retranchement
Sluis
Zwin
Over de visie en de maatregelen op hoofdlijnen voor bovengenoemde kernen willen we
graag met uw bestuur van gedachten wisselen. De bijeenkomst hiervoor wordt
gehouden op:
Woensdag 15 februari 2006 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort,
Groote Markt 1 te Sluis.
Als uw bestuur gebruik wilt maken van onze uitnodiging, verzoeken wij u vriendelijk om
de bijgevoegde aanmeldingsstrook vóór woensdag 8 februari a.s. terug te sturen aan
de gemeente Sluis, ter attentie van Evert de Moor, medewerker Afdeling Beheer.
U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde antwoordenveloppe of de
aanmeldingsstrook faxen naar nummer 0117 – 456 360. Ook kunt u een e-mail zenden
aan: edemoor@gemeentesluis.nl.
Wij hopen van harte dat uw bestuur gebruik maakt van deze mogelijkheid om ideeën
over het “natte aspect van onze leefomgeving” kenbaar te maken. Wij danken u bij
voorbaat voor uw moeite.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
hoofd Gemeentewerken,

W. van der Houwen
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Aanmeldstrook klankbordgroepbijeenkomst Sluis op woensdag 15 februari 2006,
om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort in Sluis
Naam belangenorganisatie/vereniging: …………………………………….………………..
Naam contactpersoon: ……………..………………………………………………………...
Telefoonnummer: ….………..………………………………………………………………….
Naam aanwezige persoon nr. 1:.……………………………….………………………….…
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………….
Naam aanwezige persoon nr. 2: ……………………………………………………………
Telefoonnummer: .…..………………….………………………………………………………
S.v.p. insturen vóór 8 februari 2006.
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Presentielijst klankbordgroep bijeenkomst 15 februari 2006
gemeente Sluis
Naam

Organisatie

De heer J. Buijck

Hengelsportvereniging Aardenburg

De heer F. Vriends

RECRON afd. Z-Vl

De heer E. de Roo
De heer J. Pielaat

Stadsraad Aardenburg

De heer W. Behr
De heer M. de Badts

Stadsraad Sluis

De heer R. Beijersbergen

Stichting Het Zeeuws Landschap

De heer B. Thomaes

Agrarisch West-ZVL

De heer W. Huigh

Dorpsraad Cadzand

De heer P. Willems

Dorpsraad Waterlandkerkje

De heer W. de Graaf
De heer D. van Rie

Dorpsraad Schoondijke

De heer I. Herman
De heer J. Risseeuw

‘t Duumpje W-ZVl.

De heer H. Brand
De heer W. Ardewijn

Dorpsraad Breskens

Mevrouw B. Kornaat
De heer J. Kornaat

Dorpsraad IJzendijke

De heer R. de Jaeger
De heer. T. de Neve

Visclub IJzendijke

De heer J. Rootsaert
De heer R. de Croock

Dorpsraad Eede

De heer W. Franken
De heer M. Hamelinck
Mevrouw R. Verplanke

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
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