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Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan
de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, zijn in een overleg een aantal zaken
besproken.

•
Gemeente Vlissingen heeft samen met WTS Architecten in een eerder gehouden
vergadering (verslag PZDT-V-080530ntw) een plan gepresenteerd om op het talud
van de boulevards Bankert en Evertsen een drietal zonneplateau's aan te brengen.
Deze zonneplateau's zijn een soort trapconstructies van het strand naar de berm.

Door het projectbureau is in overleg met het waterschap het plan beoordeeld op
toepasbaarheid en haalbaarheid en is er nagedacht hoe hier een praktische invulling
aan kan worden gegeven. Verder is op verzoek van de gemeente Vlissingen globaal
gekeken hoe duur deze plannen zouden kunnen uitpakken.
In eerdere correspondentie met de gemeente is de uitwerking aangeleverd, waarbij er
kort gezegd van uit wordt gegaan dat de afgekeurde taludbekleding door
projectbureau Zeeweringen wordt versterkt door het aanbrengen van breuksteen,
gepenetreerd met colloïdaal beton. Hierop worden prefab betonnen tribune-
elementen aangebracht. Kosten worden geschat op €70.000/trapconstructie (excl
BTW, kan niet verrekend worden). Dus een totaalbedrag van € 210.000,- voor de
door de gemeente gewenste trapconstructies (3 stuks).
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Het waterschap heeft ingestemd met het aanbrengen van deze constructie. Zij zal
ge.en financiële bijdrage leveren aan dit project, maar het waterschap zal wel zorg
dragen voor het beheer van deze constructie.

Het projectbureau Zeeweringen heeft besloten geen financiële bijdrage te leveren,
omdat dit buiten de scope van het project Zeeweringen ligt. Wel kunnen de
werkzaamheden in het bestek van de versterkingen worden geïntegreerd.

Afgesproken is dat gemeente Vlissingen uiterlijk half Juni laat weten of de
bovengenoemde plannen doorgaan en in welke vorm. Dit kan dan nog worden
meegenomen in het bestek van projectbureau Zeeweringen.

Verder is gesproken over de fundatie van het milieu monument nabij de aanzet van het
Nollehoofd. Er is door het waterschap gevraagd aan gemeente Vlissingen de fundatie
te verwijderen. Dit moet plaatsvinden voor oktober 2009.
Het is mogelijk de werkzaamheden op te nemen in het bestek van Zeeweringen,
echter er moet dan voor half Juni door gemeente Vlissingen per brief worden
aangegeven of dit het geval is. Verder zal Gemeente Vlissingen hiervan de kosten
moeten dragen.
Gemeente Vlissingen vraag het projectbureau Zeeweringen een globale kostenraming
voor de werkzaamheden voor het verwijderen van de fundatie. De kostenraming zal
per mail worden toegezonden.

Als laatste vraagt de gemeente Vlissingen aandacht voor de op/afrit tussen dijkpaal
343 en 344. De afrit ligt nu westwaarts en de gemeente vraagt of deze kan worden
uitgebreid met een afrit oostwaarts. Waterschap en projectbureau Zeeweringen zal
hier naar kijken en hierop terug komen .
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