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Naar aanleiding van de geplande werkzaamheden aan de glooiing van de
Vierbannenpolder is er een overleg gehouden op verzoek van de Reddingsbrigade
Zierikzee- Duiveland. Doel van dit overleg was het afstemmen van de
werkzaamheden welke moeten worden uitgevoerd door het Projectbureau
Zeeweringen.
De reddingsbrigade heeft een standplaats op het strand bij de Zuidbout, en
verzorgt daar de bewaking van het strand, waarop hoogtijdagen circa 300
badgasten en 150 duikers recreëren.

Belangrijke zaken die aan de orde zijn geweest betreffen onder andere:
• De huidige inrichting van het terrein van de reddingsbrigade omvat twee

plaatsen met verharding een septictank en een zendmast. Tussen de twee
plaatsen met verharding ligt een kabeltracé.

=De reddingspost is op dit moment niet aangesloten met kabels en leidingen
op stroom, gas of water. De post is zelfvoorzienend met een generator,
gasflessen en een watertank. Ook de bestaande lichtmast wordt met
generator gevoed. Verzoek van de reddingspost is dat er eventueel een
mantelbuis door de verborgen glooiing en onder het nieuwe
onderhoudspad kan worden aangebracht, zodat in de toekomst het
gemakkelijk is de aansluiting op het net te realiseren. Dit kan in het werk
van PBZworden meegenomen.

·Waarschijnlijk moet de septictank iets worden verplaatst omdat er een
verborgen bekleding moet worden aangebracht onder het stand.

=DedijkoveJga~ngbij de Zuidbout is in de huidige situatie afgesloten voor
verkeer. Dit zal zo blijven.
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·Het nieuwe onderhoudspad langs de standplaats is opengesteld voor fietsers.
Waarschijnlijk zal het in de toekomst daarom drukker worden.

=De reddingsbrigade vraagt extra aandacht voor het terug aanbrengen van de
verharding van de standplaatsen. De ondergrond moet goed worden
verdicht en het is belangrijk dat de ondergrond vlak is. PBZzal hier
tijdens de uitvoering op toezien.

=In overleg met de gemeente en na intern overleg met het bestuur van de
reddingsbrigade, zal er eventueel een verzoek worden ingediend bij PBZ
om de locatie van de standplaatsen van de post te verschuiven. Hierbij
moet gelet worden op de eigendomsrechten t.p.v. het strand. De
reddingspost zou het beste op een perceel van de overheid geplaatst
kunnen worden.

=De reddingsbrigade geeft aan dat het op dit moment moeilijk is de boot te
water te laten. In overleg met de eigenaar van de Zuidbout kan hier
misschien een helling worden gerealiseerd om dit te vergemakkelijken. Et
gaat in ieder geval buiten de werkzaamheden van PBZom.

=Deopbouw van de post wordt verzorgd door gemeente Schouwen-Duiveland.
Vaak is dit in de periode rond de Hemelvaart. Aangezien de aannemer 15
mei op het strand klaar moet zijn, komt dit mooi uit. Rond die tijd moet
een en ander worden afgestemd met de gemeente.

=De toegang tot het strand is door de reddingsbrigade moeilijk te bereiken.
De aansluiting van de stelconplaten op het onderhoudspad zal iets worden
verruimd. De toegang ligt nu ter hoogte van dp287+80m.

·Er dienen stuifschermen te worden aangebracht op het duin, en het duin
dient later te worden ingeplant met helm. Dit om verstuiving te
voorkomen.
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