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Geachte heer

Naar aanleiding van het gesprek, dat u onlangs heeft gevoerd met onze wethouders
kunnen wij u het volgende melden.

Voor de realisatie van de zonneplateaus en de trappen op de glooiing van de boule-
vard Bankert stellen wij, onder voorbehoud goedkeuring raad, een bedrag van
€ 140,000,-- beschikbaar. Zoals aangegeven in het gesprek was het beschikbaar
stellen van de middelen een probleem. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om deze
eerder beschikbaar te stellen dan in het jaar 2010. In het gesprek heeft u aangege-
ven, dat dat geen onoverkomelijk probleem is. Zoals u heeft aangegeven in het ge-
sprek gaan wij er van uit, dat de voorzieningen door u in stand zullen worden gehou-
den en in eigendom, beheer en onderhoud van het Waterschap komen. Wij verzoe-
ken u de voorzieningen in de werkzaamheden aan de glooiing van de boulevard
Bankert mee te nemen. Graag treden wij nog in overleg over de nadere uitwerking
van de zonneplateaus en trappen, waarbij wij nadere afspraken willen maken over
de vormgeving, het aantal en de situering.
In de besprekingen is zijn nog een tweetal zaken aan de orde geweest. Het bruik-
baar maken voor fietsers van de afrit van de boulevard naar de glooiing ter hoogte
van hotel Arian in de richting van de binnenstad. Alsmede het verwijderen van de
achtergebleven fundament van een inmiddels verwijderd kunstwerk op het bad-
strand. Wij gaan er van uit dat deze elementen, indien technisch mogelijk, in het
werk worden meegenomen en dat daarvoor geen extra kosten in rekening worden
gebracht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
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Qnder voorbehoud beschikbaar stellen € 140.00 '
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