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Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan
de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, heeft er een gesprek plaats
gevonden met de strandwacht van het badstrand Vlissingen, dhr. Albert Dijkstra.

Belangrijke punten die tijdens dit overleg aan de orde zijn geweest zijn:
1. Fasering en uitvoeringsperiode is als volgt vastgesteld. Fase 1 (Nolledijk t/rn

Badcaissons 1 maart tot 10 april. Fase 2 (Badcaissons tot Coosje Buskensstraat)
1 april tot 1 juni;

2. Dhr. Albert Dijkstra geeft aan dat het niet acceptabel is als zowel het
Nollehoofd niet bereikbaar is als de dijkovergang bij de Zwanenburgseweg. Als
beide toegangswegen zijn afgesloten is het Nollestrand onbereikbaar voor
hulpdiensten. Deze laatste moet namelijk ook worden aangepast in het kader
van de Zwakke Schakel. Er dient hierover afstemming plaats te vinden met
Zwakke Schakels.

3. De badgasten moeten middels bebording op de hoogte worden gesteld van de
werkzaamheden op het strand. Bijvoorbeeld bord plaatsen aan de
paalhoofden. Afzetting van het werk kan door afsluiten opritten en
verwijderen/afsluiten trappen. Dit kan in overleg met dhr. Dijkstra.

4. De zomerhuisjes worden vanaf de laatste week maart geplaatst en verhuurt
vanaf 1 mei. Door het Projectbureau Zeeweringen moet verder worden
afgestemd met de verhuurder.

5. Vanaf 1 april vindt de inrichting van het strand plaats (b.v. prullebakken en
vlaggemasten plaatsen). 15 mei moet het strand ingericht zijn.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 62 1993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail kaslanderk@dzl.rws.minvenw.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen.
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6. Betreffende de zonneplateau's geeft dhr. Albert Dijkstra aan dat er gevaarlijke
situaties voor kunnen doen bij het passeren van grote schepen. De zonnende
gasten kunnen van de plateau's afspoelen en in zee terecht komen.

7. De trappen t.p.v. het badcaisson worden verwijderd. Omdat gemeente
Vlissingen nieuwe trappen wil plaatsen, hoeft het herplaatsen niet in het
bestek te worden opgenomen. Gemeente Vlissingen probeert tekeningen van
de fundaties van de trap aan te leveren. Dhr. Risseeuw neemt hierover contact
op met Projectbureau Zeeweringen om dit verder af te stemmen.

8. Dhr. Albert Dijkstra wil extra toegangen tot het strand middels oprit en/of
trappen. Dit kan worden afgestemd met het waterschap en valt buiten de
scope van Zeeweringen.
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