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heet de aanwezigen van harte welkom.
Het overleg wordt gehouden om te bekijken of werkzaamheden van de gemeente
Veere kunnen worden gecombineerd met werkzaamheden die het projectbureau
Zeeweringen in 2009 gaat uitvoeren aan de dijk van Zoutelande. Daarnaast bleek uit
de in september 2008 gehouden informatie-avond m.b.t. de werkzaamheden aan de
dijk, dat er enkele wensen leven bij de bevolking van Zoutelande. De gemeente heeft
in november 2008 een onderhoud gehad met de Dorpsraad van Zoutelande, waarin
de plannen m.b. t. de herinrichting van het Langstraatplein zijn besproken .

• Voor wat betreft de gemeente Veere spelen in de buurt van de dijk van Zoutelande de
volgende zaken:

• Vernieuwen Langstraatplein.
• Verplaatsen of geheel verwijderen muziektent.
• Vergroten terrassen.
• Verleggen rijbaan.
• Aanleggen hellingbaan t.b.v. rolstoelen, kinderwagens etc.
• Aanleggen tribune aan de binnenzijde van de dijk.

Om op redelijk korte termijn tot concrete plannen te komen, is een werkgroep
geformeerd. Het doel is om de werk aanpassingen aan het Langstraatplein voor het
toeristenseizoen van 2010 te realiseren.

Tijdens het overleg blijkt dat met name het aanleggen van de hellingbaan aan de
buitenzijde van de dijk (vanaf de kruin tot de buitenberm) meegenomen zou kunnen.
Vanuit prijstechnisch en planningstechnisch oogpunt is het verstandiger dat de
gemeente Veere de werkzaamheden aan de binnenzijde van de dijk zelf uitvoert.
Rijkswaterstaat Zeeland
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Hellingbaan.
Vanuit waterkeringstechnisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen het aanleggen
van een hellingbaan aan zowel binnen- als buitenzijde van dijk, mits deze hellingbaan
op het bestaande dijklichaam wordt aangebracht en niet wordt geïntegreerd in het
dijklichaam.

De gemeente Veere zal eind januari 2009 aan het projectbureau Zeeweringen laten
weten hoe de hellingbaan eruit moet komen te zien en of het aanleggen van een
hellingbaan meegenomen kan en moet worden in het werk aan de dijk.

• Het waterschap geeft aan dat er nagedacht zal moeten worden hoe het beheer en
onderhoud van de hellingbaan aan de buitenzijde van de dijk geregeld wordt.

Asfaltpad op kruin van de dijk.
Tijdens de informatie-avond in september 2008 bleek er onder de bevolking van
Zoutelande weerstand te zijn tegen het asfalt op de kruin van de dijk. Met name de
zwarte kleur gaf problemen. Projectbureau Zeeweringen heeft de aannemer gevraagd
een aantal varianten in te dienen voorzien van prijzen. Hierbij valt te denken aan een
andere kleur oppervlakbehandeling, het toepassen van parelgrind als afstrooimateriaal,
andere kleur asfalt of het aanbrengen van een streetprint. Projectbureau Zeeweringen
is bereid om de kosten die zijn gemoeid met het aanbrengen van een andere kleur
oppervlakbehandeling voor haar rekening te nemen. Indien de gemeente een andere
kleur asfalt of print wenst, zullen deze kosten door de gemeente gedragen moeten
worden. De gemeente geeft aan dat zij geen meerkosten wil voor het pad op de kruin.
Eind januari 2009 zal de gemeente projectbureau Zeeweringen laten weten welke
kleur oppervlakbehandeling toegepast moet worden.

•
Beeld Marathon Zeeland en walk of fame.
Door de organisatie van de marathon Zeeland is een verzoek ingediend om het beeld
met walk of fame richting het dorp Zoutelande te verplaatsen en de walk of fame
(pad met tegels met inscriptie) te verlengen tot 50 m.
Waterkeringstechnisch gezien kleven hier aanzienlijke bezwaren aan, omdat hiervoor
een uitbouw aan het dijklichaam gemaakt moet worden. Daarnaast zouden de kosten
die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de gemeente Veere komen, omdat deze
werkzaamheden niet binnen de scope van het project vallen. De aannemer heeft de
verplichting om alle binnen het werk aanwezige voorzieningen, minimaal gelijkwaardig
terug te plaatsen. Het voorstel van de aannemer voldoet hieraan. In dit voorstel wordt
de walk of fame naast het pad op de kruin gelegd. Projectbureau Zeeweringen is
bereid om het tegelpad te verlengen tot maximaal 15 m.
De gemeente Veere zal hier eind januari 2009 uitsluitsel over geven.
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Tribune aan binnenzijde van de dijk.
De gemeente Veere vraagt of hier waterkeringstechnisch bezwaren tegen zijn. Het
waterschap heeft hier geen bezwaar tegen, mits de tribune op het dijklichaam wordt
aangelegd en niet geïntegreerd wordt. Ditzelfde geldt voor een eventueel aan te
brengen overkapping. Deze mag niet in het dijklichaam worden aangebracht maar
dient bevestig te worden aan de tribuneconstructie, omdat dit in geval van
calamiteiten tot schade aan het dijklichaam zou kunnen leiden.

Verleggen rijbaan Langstraat.
De grond waar de nieuwe rijbaan zou moeten komen te liggen is eigendom van
Waterschap Zeeuwse Eilanden. Gemeente Veer zal dit meenemen in de plannen.

• Vergunningen.
De gemeente Veere vraagt of er vergunningen noodzakelijk zijn voor de eerder
genoemde plannen. Alleen vanuit het waterschap zal er vergunning/ontheffing
verleend moeten worden. Met de afgifte van de vergunning/ontheffing door het
waterschap is maximaal 6 weken gemoeid.

Vervolgoverleg.
Afgesproken wordt om dit overleg periodiek (eens per 2 maanden) te houden.
Daarnaast heeft projectbureau Zeeweringen periodiek overleg met de aannemer. Bij
het eerste overleg met de aannemer zal de gemeente Veere worden
uitgenodigd. Hierna zal het periodieke overleg tussen projectbureau, gemeente en
waterschap gepland worden.

•

Afspraken.
• Uitsluitsel over pad op kruin: gemeente Veere reageert uiterlijk eind januari

2009.
• Uitsluitsel over aanleg hellingbaan aan buitenzijde van de dijk: gemeente

Veere reageert uiterlijk eind januari 2009.
• Verlengen pad marathon Zeeland: gemeente Veere reageert uiterlijk eind

januari 2009.
• Er zal periodiek overleg plaatsvinden aangaande de werkzaamheden aan de

dijk tussen gemeente, waterschap en projectbureau Zeeweringen.
• Gemeente Veere zal worden uitgenodigd voor het eerste overleg tussen

projectbureau Zeeweringen en de aannemer (Zeeuwse Stromen BV).




