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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Projectplan versterken kaden Drents Diep  
De kade langs het Drents Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen. Het gaat om een 

kilometer lange kade langs camping Meerwijck. 

 

De kade is afgekeurd op stabiliteit. Ook de beschoeiing moet worden vervangen. In het projectplan 

staat beschreven op welke wijze het waterschap de kade langs het Drents Diep gaat verbeteren en 

welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 

Terinzagelegging 

 

Het ontwerp projectplan ligt met ingang van 2 april 2018 met bijbehorende stukken gedurende 6 

weken (tot 14 mei 2018) ter inzage: 

 

·        Het projectplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via de bijlagen die bij deze 

bekendmaking zijn weergegeven. 

 

·        Ook kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 het projectplan en bijbehorende stukken inzien 

op het hoofdkantoor van het waterschap, Aquapark 5 te Veendam,. 

 

  

 

In de ter inzage periode kunt u eventueel een zienswijze indienen bij het waterschap.  

 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen en sturen naar:  

 

Waterschap Hunze en Aa’s,  

 

t.a.v. dhr  E. Galetzka,  

 

Postbus 195 

 

9640 AD VEENDAM.  

 

 

 



 

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en middels een reactienota zal het bestuur 

geadviseerd worden. Deze reactienota zal vooraf met u worden besproken. Het projectplan en de 

bijbehorende bijlagen liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam en u kunt de stukken 

digitaal raadplegen via onderstaande bestanden. 

 

  

 

Inlichtingen 

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het 

waterschap (tel: 0598-693800; e-mail: waterschap@hunzeenaas.nl). 
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