
Leden PBO

memo Speeltoestel Zoutelande

Beste leden van PBO,

Gemeente Veere heeft het projectbureau verzocht om door middel van
aanschaf van één of meerdere speeltoestellen een bijdrage te willen
_leverenaan het opknappen van het speelterrein Duinweg zeutetande.

De dijkversterking bij Zoutelande was geen doorsnee project. De uitvoering van
dit omvangrijke waterbouwkundige werk in deze toeristische omgeving bood voor
wat betreft Publieksgerichtheid op zich al voldoende uitdagingen. De innovatieve
contractvorm D & C, waaronder het werk werd uitgevoerd, voegde daar nog een
extra dimensie aan toe. Problemen werden telkens wel opgelost, maar het werk
verliep niet altijd zonder slag of stoot. En alhoewel het doel - een veilige dijk - de
overlast legitimeerde, werden omwonenden, (horeca)ondernemers en toeristen in
Zoutelande danig op de proef gesteld.

Het werk zit er nu bijna op. Dijk en boulevard in Zoutelande zijn niet alleen veilig,
ze hebben een ware metamorfose ondergaan. Om het mooie plaatje compleet te
maken, heeft de gémeente Veere, op verzoek van de Dorpsraad Zoutelande en de
Zoutelandse Middenstandsvereniging, besloten het speelterreintje boven aan de
dijk aan de Duinweg te renoveren. Aan het projectbureau een verzoek daaraan
een bijdrage te willen leveren.

Ik stel het PBOvoor het verzoek van de gemeente in overweging te nemen.
In de bijgevoegde documentatie heeft de gemeente twee toestellen voorzien van
een prijsopgave. Ik verzoek het PBOeen besluit te nemen over het al dan niet
instemmen met het verzoek van de gemeente en bij positief besluit bovendien
een keuze te maken voor één of twee speeltoestellen.

Met vriendelijke g_roet,

Projectsécrètaris.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Pia Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
Pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 - 62 19 93
www.zeewerlngen.nl
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