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1. Opening
opent de bespreking en heet de aanwezigen van harte

welkom bij dit overleg m.b.t. de werkzaamheden die het projectbureau
Zeeweringen in 2011 gaat uitvoeren aan beide zijden van het badstrand
van Westkapelle (Gat van Westkapelle).

2. Voorstelrondje
De aanwezigen stellen zich voor:
• communicatie adviseur projectbureau Zeeweringen.
• projectbureau Zeeweringen, projectleider tijdens

uitvoering.
• beheerder waterschap Zeeuwse Eilande tevens betrokken

bij de uitvoering.
• dorpsraad Westkapelle.

3. Werkzaamhedendijktraject GatvanWestkapelle
• Waarom versterken we de dijk?

Sinds 1997 werkt het projectbureau Zeeweringen aan het versterken
van de bekledingen op dijken langs Wester- en Oosterschelde. Dit
gebeurt omdat uit onderzoeken is gebleken dat een groot gedeelte
van de steenbekledingen op dijken niet voldoet aan de wettelijke
norm: het kunnen weerstaan van een storm met een kans van
voorkomen van eens per 4000 jaar. Naast de Wester- en
Oosterschelde is er ook een aantal dijktrajecten langs de
Noordzeekust waarvan de steenbekleding verbeterd moet worden. Het
"Gat van Westkapelle" is er daar één van.
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• Wat gaan we doen?
Aan de hand van een luchtfoto wordt uitleg gegeven over de uit te
voeren werkzaamheden.
De aanwezige steenbekleding wordt deels versterkt door het
aanbrengen van een overlaging van breuksteen ingegoten met
gietasfalt en het vervangen van betonblokken door een laag open
steenasfalt. Daarnaast wordt een nieuwe kreukelberm (bestorting aan
de teen van de dijk) aangebracht. Aangezien de dijk overgaat in duin
dient een overgang aangelegd te worden zodat een veilige situatie
ontstaat.
Ook zullen aanwezige verhardingen worden vervangen en zullen aan
beide zijden van het badstrand de aanwezige toeritten naar het strand
worden teruggebracht.
In het werkgebied aanwezig meubilair zal tijdelijk worden verwijderd
en weer teruggeplaatst worden, indien nodig aangepast aan de
nieuwe situatie.
Om de te versterken glooiingconstructies vrij te maken, dienen er
aanzienlijke hoeveelheden zand ontgraven te worden. Vanwege het
feit dat het gebied verdacht is m.b.t. niet gesprongen explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog, dient dit laagsgewijs en gecontroleerd te
gebeuren.

• Waar werken we precies?
Er wordt gewerkt op twee locaties:
a) Noordzijde van het badstrand. Vanaf "De Tank" tot de skatebaan

nabij de speeltuin.
b) Zuidzijde van het badstrand. Plateau KNRMgebouw tot ca. 100 m

voor strandpaviljoen "Scheldezicht".

• Fasering.
Het noordelijk deel (tank) mag starten op 1 februari 2011 en zal naar
verwachting half mei 2011 afgerond zijn.
T.p.v. van het zuidelijk deel (KNRM-gebouw) mag vanaf 1 maart 2011
vanaf dp 220 + 75 m (paalhoofd) richting badstrand gewerkt worden
aan de kreukelberm en de overlaging. De rest van de werkzaamheden
(ontgraven zand, aanbrengen bekledingen) mag starten op 1 april
2011.
De werkzaamheden t.p.v. het plateau en strand zullen naar
verwachting omstreeks 2 juni 2011 afgerond zijn. De rest van de
werkzaamheden net voor de bouwvak zuid (22 juli 2011).

Helaas is het niet mogelijk om nog te schuiven met deze data. Er
wordt op een aantal locaties al vroeger begonnen dan 1 april om
ervoor te zorgen zo vroeg mogelijk klaar te zijn en de overlast te
beperken.

• Transportroute
Voor de uitvoering van de werkzaamheden en de aan- en afvoer van
materieel is een transportroute ingesteld. Deze loopt deels aan de
buitenzijde van de Westkapelse zeedijk en gaat voorbij de tank naar
de kruin van de dijk. Vervolgens gaan de transporten achterlangs het
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badstrand via depot Erica naar het plateau waar het KNRMgebouw
staat.
In de brief van de dorpsraad Westkapelle d.d. 22-4-2010, geeft de
dorpsraad aan er min of meer van uit te gaan dat de materialen die
nodig zijn voor het werk over water zullen worden aangevoerd. Dit
wordt door projectbureau Zeeweringen niet verplicht. Er is maar één
geschikte locatie vlakbij het werk om stenen te lossen en dat is bij het
Zuiderhoofd. De stroming kan daar echter sterk zijn en vanwege
weersomstandigheden kan het zijn dat lossen op die locatie niet
mogelijk is. Projectbureau Zeeweringen gaat er daarom van uit dat
een groot deel zo niet alle materialen over de weg aangevoerd zullen
worden.

• Werktijden
De werktijden zijn als volgt:
o Transporten mogen plaatsvinden tussen 08.00 en 19.00 uur
o Werkzaamheden aan het noordelijk deel mogen worden

uitgevoerd tussen 08.00 en 19.00 uur.
o Werkzaamheden aan het zuidelijk deel mogen worden uitgevoerd

tussen 07.00 en 21.00 uur.

• Asfaltcentrale
De mogelijkheid bestaat dat de aannemer (die het werk gaat
uitvoeren) ervoor kiest om voor de productie van gietasfalt tijdelijk
een asfaltcentrale te plaatsen. Dit is de keuze van de aannemer.
Projectbureau Zeeweringen wijst van tevoren geen locatie aan voor
deze centrale.
Indien de aannemer ervoor kiest, zal hij zelf de benodigde
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen moeten regelen bij het
betreffende bevoegd gezag. In veel gevallen is dit de gemeente.

4. Overlastals gevolg van dewerkzaamheden
• Strandbezoek

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de locaties waar
gewerkt wordt niet als strand gebruikt kunnen worden. Er zal voor
gezorgd worden dat toegangen naar het deel van het strand wat wel
gebruikt kan worden, veilig te gebruiken zijn.

• Strandpaviljoenhouders
Met de eigenaar van het strandpaviljoen dat op het badstrand van
Westkapelle staat, zal nog worden gesproken. Dit strandpaviljoen
staat buiten het werkgebied, maar zal wel merken dat er
werkzaamheden worden uitgevoerd.

• Strandhuiseigenaren
Op 8 september j.1. is er overleg geweest met de Stichting
Strandexploitatie Walcheren. Als gevolg van de werkzaamheden zal
een deel van de strandhuisjes op het badstrand en nabij
strandpaviljoen Scheldezicht tijdelijk niet geplaatst kunnen worden.
Aan de noordzijde van het badstrand niet voor 16 mei 2011, aan de
zuidzijde van het badstrand niet voor 6 juni 2011 en nabij
strandpaviljoen Scheldezicht niet voor 25 juli 2011. Projectbureau
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Zeeweringen zal de eigenaren van deze strandhuisjes hier d.m.v. een
brief over inlichten i.o.m. de SSW.
Daarnaast zal nog een overleg gevoerd worden met de
grootverhuurders van strandhuisjes. Zij zullen schade hebben als
gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is een nadeelcompensatie-
regeling opgesteld waarover zij zullen worden ingelicht.
Op het deel van het strand waar geen werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd, kunnen de huisjes wel geplaatst worden. Er zal voor
worden gezorgd dat het strand hiervoor toegankelijk is.

• Omwonenden
De omwonenden die onderaan de dijk wonen waarover de
transportroute loopt, zullen apart worden ingelicht.

• KNRM
In het bestek wordt opgenomen dat het KNRM-gebouwaltijd
bereikbaar dient te zijn voor de medewerkers van de KNRMen dat zij
op niet mogen worden gehinderd bij de uitvoering van hun taken.

Sportvissers
In de reactie van waterschap Zeeuwse Eilanden d.d. 1 juli 2010 op de
door de dorpsraad ingediende zienswijze is gesteld 'dat het de
bedoeling is om vissersboten ook tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden de mogelijkheid te geven om t.h.v. het KNRM-
gebouw te water te gaan. Projectbureau Zeeweringen ziet dit als een
onwenselijke situatie. Er zal nog overleg plaatsvinden met de
sportvissersbond. Actie 01. Om bootjes te water te laten zijn er 2
alternatieven: t.h.v. de Joosseswegen aan de noorzijde van
Westkapelle t.h.v. de panoramaweg. Dit zal overlegd worden met de
sportvissersbond .

• Praathuisje
In het gebouw van de KNRMis een praathuisje gevestigd dat de
gehele dag door druk bezocht wordt. Vanwege de uitvoering van de
werkzaamheden en de veiligheid is het eigenlijk niet mogelijk tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden het praathuisje te bezoeken.
Vanwege de grote sociale functie van het praathuisje zal bekeken
worden of er een mogelijkheid is om het bereikbaar te houden. Dhr.
Hendrikse vraag of het wellicht een mogelijkheid is om tijdelijk ergens
anders een huisje neer te zetten.
Hierover zal nog overleg plaats vinden met Actie
02.

• Speeltuintje
Aan de achterzijde van het strand ligt een speeltuintje. De
transportroute komt hierlangs. De dorpsraad en projectbureau
Zeeweringen achten het vanwege de veiligheid wenselijk om het
speeltuintje tijdens de uitvoering van de werkzaamheden af te sluiten.
Dit zal ook nog besproken worden met de gemeente Veere. Actie 03.
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s. Evenementen
• Dodenherdenking 4 mei

Door de gemeente Veere was aangegeven dat er op 4 mei nabij het
Polderhuis een herdenking zou worden gehouden. Uit navraag bij het
Polderhuis blijkt dat er op 4 mei geen georganiseerde herdenking
plaats vindt.

• Race by the sea
In 2010 heeft dit evenement niet plaats gevonden. Voor 2011 staat
het wel op het programma. Er zal nog contact opgenomen worden
met de organisatie.

• Kermis
De kermis vindt begin juli 2011 plaats. Werkzaamheden aan de
noordzijde zullen dan zijn afgerond.

6. Parkeergelegenheidvoor gehandicapten
Op het plateau t.h.v. het KNRM-gebouw zal een 6-tal extra
parkeerplaatsen voor gehandicapten worden aangelegd.
De toerit aan deze zijde naar het strand wordt wat verflauwd

meldt dat de gemeente Veere heeft toegezegd dat er aan
de noordzijde een invalidenafrit zou komen. Projectbureau Zeeweringen
neemt dit niet mee in de werkzaamheden maar zal het tijdens een overleg
met de gemeente Veere nog aan de orde stellen. Actie 04.

7. Cultuurhistorie
Aan de zuidzijde van het badstrand zal een deel van de huidige
basaltglooiing in tact worden gelaten. Deze bekleding voldoet aan de
eisen en hoeft niet verbeterd te worden. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt
is dit gunstig.

8. Zuiderhoofd
Het Zuiderhoofd zal worden gerenoveerd. Er zal een nieuw plankier
worden aangelegd en de dwars- en langsliggers zullen worden vervangen.
Als alles goed gaat, zal het Zuiderhoofd voor de bouwvak van 2011
gerenoveerd zijn.
Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden die het
projectbureau Zeeweringen uitvoert. Waterschap Zeeuwse Eilanden voert
deze werkzaamheden uit.

9. Informatievoorziening
Dhr. Hendrikse geeft aan dat het handig zou zijn geweest als er in een
eerder stadium informatie zou zijn verstrekt over de uit te voeren
werkzaamheden. geven aan dat dit niet
altijd mogelijk is vanwege de voorbereidingen die moeten worden
getroffen. Daarnaast zijn enkele belangrijke zaken pas kortgeleden
duidelijk geworden.
V.w.b. informatievoorziening zullen de volgende zaken nog worden
uitgevoerd:
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o Besloten informatieavond voor bewoners die in de buurt van de
transportroute en het werkgebied wonen. Deze zal in november
plaatsvinden.

o Openbare informatieavond. Deze zal in december worden
gehouden.

o Gesprek met grootverhuurders strandhuisjes. Zal eind
oktober/begin november plaatsvinden.

o Verspreiden huis aan huiskranten.
o Maken folders.
o Overleg met diverse belanghebbenden. Actie05.

10. Brief zienswijze DorpsraadWestkapelled.d. 22-4-2010
Alle zaken uit deze brief zijn tijdens het overleg aan de orde geweest.

11. Rondvraag
meldt dat nadat het zand is teruggebracht het waterschap

stuifschermen zal plaatsen worden om stuifoverlast tegen te gaan.
Daarnaast zal e.e.a. ingeplant worden met helmgras.

02

03

04

05 Overleg met diverse
bela ebbenden

11-2010
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