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Het overleg vindt plaats om een en ander af te stemmen met betrekking tot het
realiseren van de zonneplateaus ter plaatse van de Boulevards Bankert en
Evertsen.

Tijdens het overleg worden de volgende zaken besproken:
=De plaats van de zonneplateaus wordt vast gesteld. Het hart van de drie

plateaus komen op de plaats zoals aangegeven op de bijlage bij dit
verslag. De nieuwe plaats van de zonneplateau's heeft de voorkeur van

omdat ten eerste de ondergrond van de plateaus identiek
is en ten tweede omdat de plateau's nu dichter bij elkaar liggen en
hiermee beter een eenheid uitstralen.

geeft aan dat de leuningconstructie bij voorkeur 316L
gepolijst staal moet zijn. Dit IS in het contract met de aannemer
opgenomen. Voorkeur is eveneens dat de bevestiging niet middels
instorten, maar met een bevestigingsconstructie wordt gerealiseerd.

·Betreffende de afwerking van de bovenzijde van de plateau's wordt de
voorkeur uitgesproken om een antisliplaag aan te brengen door er een
profiel in te drukken. Een antisliplaag middels afstrooien of invegen is niet
wenselijk.
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·Aan de kleur van het beton is in het contract met de aannemer geen
aanvullende eis gesteld. Wel is het de voorkeur van om de
plateau's uit te voeren in een licht grijze kleur en deze vooraf te
beoordelen aan de hand van een kleurstaal van de aannemer. Erik zal
vragen of de aannemer deze ter beschikking stelt. geeft
aan dat er m.b.t. de kleur ook aandacht moet zijn voor bekistingstijd.

· vraagt de gemeente of het gezien de veiligheid noodzakelijk is
een hekwerk aan te brengen rondom het zonneplateau. Deze vraag is op
een informatieavond het projectbureau voorgelegd. De gemeente vindt
het echter niet noodzakelijk en bovendien brengt dit extra kosten met
zich mee. geeft aan dat dit de uitstraling van de plateaus
niet ten goede komt.

· vraagt of het inschrijvingsvoordeel (raming minus aanneemsom)
wordt verrekend op het afgesproken bedrag van de zonneplateau's, of dat
dit voordeel kan worden vereffend door bijvoorbeeld een extra trap aan te
brengen. Ook vraagt de gemeente of een eventuele gift van de aannemer
bij de oplevering kan worden gebruikt voor een extra trap.
geeft aan dat er geen verrekening plaats kan vinden omdat er voor de
inschrijving geen gespecificeerde raming is gevraagd. Verder is het
ongebruikelijk bij de Rijksoverheid dat de aannemer een gift geeft voor
het aannemen van een werk.

=Degemeente vraagt of er op een andere manier een trap kan worden
gerealiseerd op de glooiing in het verlengde van de Coosje Buskensstraat
en de oostzijde van het Nollehoofd, bijvoorbeeld door de aan te brengen
overlaging trapsgewijs te profileren. geeft aan dat de
glooiing bij het Nollehoofd al is aangebracht, maar desondanks zal de
mogelijkheid samen met de aannemer zal worden onderzocht.

=Destrandwacht heeft het verzoek om het zand dat vrij hoog tegen de
keermuur is opgewaaid over het strand te verdelen zodat enerzijds de
zandhoogte bij de keermuur wordt verlaagd, en anderzijds het
droogvallend strand wordt vergroot. Het waterschap is hiermee akkoord,
en de aannemer zal dit uitvoeren.

·'Blauw geruite kiel' is de gemeentelijke informatiepagina die wekelijks op
woensdag verschijnt in het huis-aan-huisblad 'De Faam'. De gemeente zal
hierin regelmatig een waarschuwing zetten het strand niet te betreden.
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