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Aan het College van GS in Zeeland en de leden van de Commissie Economie van Provinciale Staten in
Zeeland,
Geachte dames en heren,
In de bijlage een brief over het MIZ en de N664 zoals die vandaag wordt verzonden. Wilt u zo vriendelijk
zijn deze mail door te sturen aan betrokkenen.
Met dank en vriendelijke groet,
Adri van Oosten, secretaris dorpsraad `s-Heer Hendrikskinderen.
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Aan : College GS in Zeeland
Commissie Economie van Provinciale Staten
Betreft: MIZ en N664

`s-Heer Hendrikskinderen, 21 september 2015
Geachte leden van College van GS en Commissie E&M,
Op 9 oktober 2013 vond er een bestuurlijk overleg plaats over de herstructurering van de
Nieuwe Rijksweg (N 664). Aan dat overleg namen deel de Provincie Zeeland (ged. van
Beveren), de gemeente Goes (Mevr. Drs. Meeuwisse) en het Waterschap Scheldestromen
Mevr. Drs. van `t Westeinde), alsook vertegenwoordigers van de dorpsraden `s-Heer
Arendskerke en `s-Heer Hendrikskinderen. Reden voor het overleg zijn de vele knelpunten op
de Nieuwe Rijksweg en de veranderende verkeerssituatie als de Sloeweg verdubbeld is en een
nieuwe afslag bij Heinkenszand gerealiseerd is, waardoor er belangrijk minder autoverkeer
van de N664 gebruik zal maken en deze afgewaardeerd zou kunnen worden.
Alle deelnemers aan het bestuurlijk overleg onderschreven het belang van een
herstructurering van de N664, ook de wegbeheerder de provincie Zeeland. Afgesproken werd
dat de gemeente Goes in overleg met de dorpsraad `s-Heer Hendrikskinderen en ambtenaren
van de provincie en het waterschap een herinrichtingsplan zou maken. Dat plan op
hoofdlijnen is inmiddels gereed en voorgelegd aan de bewoners in `s-Heer Hendrikskinderen
die er mee ingestemd hebben. Op dit moment werkt de gemeente Goes het plan verder uit,
inclusief een financiële onderbouwing.
Achterliggende gedachte was om een plan te hebben dat de goedkeuring van de verschillende
overheden heeft als de verdubbeling van de Sloeweg en de nieuwe afslag bij Heinkenszand
een feit is. Medio oktober 2015 zijn die verkeersmaatregelen een feit.
Helaas moeten we constateren dat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ)
de herinrichting Nieuwe Rijksweg niet is opgenomen. De uitkomst van het bestuurlijk overleg
op 9 oktober 2013 rechtvaardigt de verwachting dat de provincie Zeeland de inspanning van
de gemeente Goes, de dorpsraad `s-Heer Hendrikskinderen en de bevolking een vervolg zal
geven door de herstructurering van de Nieuwe Rijksweg op te nemen in het MIZ. Wij vragen
nadrukkelijk uw aandacht daarvoor.
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid in te spreken in de Cie Economie. U zou ons
zeer verplichten ons te informeren wanneer bespreking van het MIZ of PVVP in de cie
plaatsvindt.
Met vriendelijke groet,
A.A van Oosten, secretaris dorpsraad `s-Heer Hendrikskinderen.
Cc: gemeente Goes
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Dorpsraad `s-Heer Arendskerke.

