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50 jaar Zeelandbrug: bĳzonder transport

Werkzaamheden aan de Sloeweg

A58: ter hoogte van nieuwe aansluitingen Drieweg – A58 bij Heinkenszand

Alle nieuwe aansluitingen Sloeweg-A58 vanaf 12 oktober open
Vanaf 12 oktober 2015 zĳn alle nieuwe aansluitingen Sloeweg en Drieweg met de A58 beschikbaar voor het verkeer. Het openstellen
van de verbindingen gebeurt in fases. Vanaf 25 september 2015 is de eerste van de drie weekendafsluitingen. Ook zĳn er twee
nachtelĳke afsluitingen van de A58.
Gedeputeerde Harry van der Maas: “De
aansluitingen met de A58 zĳn een belangrĳke mĳlpaal in het project Sloeweg.
De aannemer werkt in de weekenden dag
en nacht door.”
Al vanaf 28 september kunt u over de
nieuwe op- en afrit Drieweg met de A58
(Middelburg-Goes) bĳ Heinkenszand
rĳden. Ook is dan de op- en afrit Sloeweg
met de A58 (Middelburg-Goes) open voor
het verkeer.”
Weekendafsluitingen
De eerste weekendafsluiting is van 25

september (20.00 uur) tot en met 28
september (5.00 uur). De Sloeweg is
dan voor het verkeer volledig afgesloten
tussen de A58 en de Stoofweg, inclusief
het weggedeelte tussen de twee rotondes
over de A58 (bovenop het viaduct Staal).
Over een lengte van drie kilometer op
de A58 geldt een snelheidslimiet van 70
kilometer per uur, doordat er maar één
rĳstrook beschikbaar is. De andere twee
weekendafsluitingen zĳn van 2 tot en met
5 oktober en van 9 tot en met 12 oktober.
Beide afsluitingen zĳn van vrĳdag 20.00
uur tot maandag 5.00 uur.

Twee nachten A58 dicht
Van maandag 28 op dinsdag 29 september en dinsdag 29 op woensdag 30
september van 20.00-6.00 uur is de A58
van Goes richting Middelburg tussen De
Poel en afrit 36 dicht voor het verkeer.
Er vinden dan werkzaamheden plaats
aan het viaduct Stelledĳk dat onder de
A58 ligt.
Op de hoogte blĳven van de werkzaamheden en omleidingen?
Kĳk op: www.zeeland.nl/sloeweg

Infopunt Hedwige-Prosper is vernieuwd
We staan aan de vooravond van een belangrĳk hoofdstuk in de Vlaams-Nederlandse grensstreek rond het Hedwige-Prosperproject:
een grensoverschrĳdend getĳdengebied van 465 hectare aan de Schelde. Voorgaande jaren is gewerkt aan de infrastructuur en
natuurinrichting van de Prosperpolder. Deze werkzaamheden zĳn nu afgerond en de tĳd is rĳp om het vizier te richten op de werkzaamheden aan Nederlandse zĳde.
reality. Ook kunt u door het gebied wandelen met een projectgids óf zelf op ontdekkingstocht gaan met GPS coördinaten die
u ophaalt bĳ het infopunt.
Het informatiepunt aan Zoetenberm 6A in
Beveren (België) is iedere werkdag geopend tussen 8:30 en 17.00 uur. Ook per
telefoon: 0032 (0)3 575 91 73 en per e-mail
info@hedwigeprosper.be bereikbaar.

Het Hedwige-Prosper infopunt aan de binnenkant

Het getĳdengebied Hedwige-Prosper kunt
u in het vernieuwde infopunt ontdekken.
Een nieuwe animatiefilm en tentoonstel-

ling vertellen u over het project en het
grenspark. Met de futuristische oculus rift
bril bezoekt u de havennatuur in virtual

Meer informatie?
www.zeeland.nl/natuurpakket en

OPZuid richt zich op de verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Het is een gezamenlĳk programma van de provincies Limburg, NoordBrabant en Zeeland. Binnen dit programma openen we drie subsidieonderdelen, te weten: Human Capital Agenda van 1 oktober tot
en met 30 november 2015, Koolstofarme economie van 1 oktober tot en met 30 november 2015 en Innovatie systeemversterking
van1 november tot en met 29 februari 2016.
omgeving en (3) versterking van het
innovatiesysteem in de topclusters komen
in aanmerking voor een bĳdrage vanuit
OPZuid.
Als u een projectvoorstel wilt bespreken
met één van de programmamanagers,

RSC: drie lezingen over Etty
Hillesum in provinciehuis
Op 1 oktober 2015 biedt het Roosevelt Study Center
(RSC) drie gratis lezingen aan. Aanleiding is de
officiële opening van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in het Zeeuws Archief in
Middelburg.
Wetenschappelĳk onderzoeker Hans Krabbendam
van het RSC is één van de sprekers en geeft een
lezing over Etty Hillesum in Amerika: aanknopingspunten voor verder onderzoek. De lezingen
vinden plaats vanaf 14.30 uur in de Filmzaal van
het provinciehuis, Abdĳ 9 in Middelburg. Interesse?
Meldt u zich dan aan vóór 25 september 2015 bĳ
s.martherus@middelburg.nl.
Etty Hillesum werd op 15 januari 1914 in Middelburg geboren. Zĳ overleed in november 1943 in
het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Ze liet
oorlogsdagboeken en brieven na. Het EHOC coördineert en stimuleert het internationale onderzoek
naar haar geschriften. Ook gaat het centrum zich
richten op het in kaart brengen van de geschiedenis
van Joden in Zeeland. Het academisch programma
en de opening van het EHOC worden mede mogelĳk
gemaakt door de Provincie Zeeland. Voor meer
informatie: www.roosevelt.nl.

www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/hedwige-prosperproject

Drie subsidie openstellingen OPZuid dit najaar

Voor welke projecten?
Projecten die zich richten op (1) duurzame versterking van de afstemming van
arbeidsvraag op arbeidsaanbod, (2) een
slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën in de gebouwde

In december 2015 is het vĳftig jaar geleden dat
de Zeelandbrug werd aangelegd. In aanloop naar
dit jubileum leest u over deze onmisbare schakel
tussen Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en NoordBeveland (Colĳnsplaat). Deze keer: bĳzonder
scheepstransport via de doorvaart Zeelandbrug.
Ieder jaar vaart er wel een schip via de Zeelandbrug, dat extra aandacht verdiend. Er zĳn eens
speciaal tekeningen gemaakt voor een schip met de
afmetingen 37,3 meter breed bĳ 100 meter lang en
een hoogte van ongeveer 60 meter. Dit werd gedaan
om te kĳken of het schip er eigenlĳk wel door kon,
want de doorvaart van de Zeelandbrug is 40 meter
breed en aan de bovenkant wordt het smaller.
De bedoeling was om ‘s nachts weer terug te varen
naar Neeltje Jans. Met de ervaring van die ochtend,
dat het maar net goed ging, durfde de kapitein de
terugweg in het donker niet aan. Daarom vertrok hĳ
pas de volgende ochtend met goed zicht.
In 2014 passeerden er 20.058 boten (recreatie- en
beroepsvaart) tĳdens 3.831 brugopeningen.
Bron: Nautische Centrale Vlissingen en Piet Stouten:
brugwachter van de Zeelandbrug van 1984 tot
2008. www.zeeland.nl/zeelandbrug

vul dan het intake-formulier OPZuid in en
e-mail het naar europaloket@zeeland.nl.
U krĳgt binnen een week een reactie van
ons. Het formulier en meer informatie
vindt u via:
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/opzuid

Transfercentrum Onderwijs is
antwoord op leerlingdaling
Zeeland opent als eerste provincie een Transfercentrum Onderwijs (TCOZ). Dat gebeurt
woensdag 23 september 2015 in Wilhelminadorp door gedeputeerde Harry van der Maas.
Het centrum ziet toe op behoud van ervaren
onderwijspersoneel in een onderwijspool van
24 van de 27 schoolbesturen in het basisonderwijs, het binden van pas afgestudeerden en nascholing. Harry van der Maas: “Met deze focus
is het centrum van groot belang voor kwalitatief
goed onderwijs in Zeeland.”
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