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Geachte leden van de raad, geacht college,

Aan de leden van de Gemeenteraad en
het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Noord-Beveland
Postbus 3
4490 AA Wissenkerke

Graag willen wij als dorpsraad aandacht vragen voor het geenszins bevredigende resultaat van de

dijkverzwaring om en nabij de haven van Colijnsplaat.

Ondanks gesprekken met en toezeggingen door het Bureau Zeeweringen ziet de dijk, en met name

het deel tussen het gemaal en de vismijn, er verschrikkelijk uit. Ook komende vanaf de Oosterschelde

is de indruk die de haven nu wekt, desastreus. Vaste ligplaatshouders en passanten beklagen zich en

hebben het gevoel bij het binnenvaren in een doodskist terechtgekomen te zijn. Zij vinden het

verschrikkelijk. Door de zwarte asfaltering laat zich de vergelijking met een doodskist gemakkelijk

trekken. Immers binnenvarende vanaf de Oosterschelde is de gehele buitenzijde van de dijk zwart,

de pieren zijn zwart en ook de walkant is zwart. De aanblik wordt door de watersporters als zeer

deprimerend ervaren. De haven heeft thans meer weg van een industriehaven dan van de

jachthaven.

Veel van de oorspronkelijke charme van het havengebied is verdwenen. Een haven die het

visitekaartje van Colijnsplaat was en een visitekaartje dat Colijnsplaat zo heel hard nodig heeft juist

nu veel mensen binnen de gemeenschap zich sterk maken om het dorp prominent op de kaart te

zetten. Als dorpsraad denken wij dat het mogelijk is door het nemen van een aantal maatregelen

'het tij te keren'.

1. Het talud van de dijk vanaf het gemaal tot de visserijhaven is nu uitsluitend bedekt met

zwart asfalt. Dit asfalt bedekken c.q. verlagen met een bekleding van grote stenen 40-50

kg of eventueel een dikke laag aarde waardoor het asfalt aan de bovenzijde van de dijk

niet meer zichtbaar is. Het op een gedeelte van het talud aangebrachte grind is ook geen

oplossing, het ziet er armoedig uit en bedekt het asfalt maar voor een klein deel. In een

gezamenlijk overleg met de watersportvereniging is hier wellicht een andere oplossing

voor te vinden.
2. Het talud aan de havenzijde van de strekdam is volgens afspraak met een laag aarde

bedekt. Ons inziens is de laag aarde te dun om een voorspoedige groene begroeiing te

bewerkstelligen.
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DORPSRAAD COLIJNSPLAAT
3. Afgesproken was dat ook de buitenzijde van de strekdam (Oosterseheldezijde) met aarde

bedekt zou worden. Tot dusverre is slechts asfalt aangebracht terwijl dit aanzicht toch
het visitekaartje is vanaf de Oosterschelde, camping Orisant en het nieuwe fietspad.

4. Volgens onze informatie blijken er ook bij het strandje met asfalt overgoten breukstenen
aangebracht te worden. Voor de bezoekersvan het strandje zou het heel plezierig zijn als
hier van de boven- tot aan de onderzijde van de dijk en over de hele ronding van het
strandje nieuwe betonstenen aangebracht worden. (analoog aande situatie bij de
Zeelandbrug). Badgastenhebben dan geen last meer van het asfalt dat tevoorschijn komt
als het zand weggeslagenwordt en dat smelt bij hogere temperaturen.

S. Een identieke aankleding van de dijk aanbrengen bij het nieuw aan te leggen strandje bij
de vismijn.

6. Bij het strandje bij de strekdam Jiggenheel veel grote stenen verspreid in het water. Dit
vraagt om enkelbreuken. Gaarneverzoeken wij u deze stenen op te ruimen voordat het
zwemseizoen begint.

We hopen met deze 'brandbrief het tij nog te kunnen keren en zijn gaarne bereid tot nader overleg.

met vriendelijke groet,

Secretaris

cc. Bureau Zeeweringen
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