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Het gesprek met de heer vindt plaats op initiatief van projectbureau
Zeeweringen. Doel is afstemming van het externe communicatieplan voor de uitvoering
van dijktraject Boulevard Bankert en Evertsen in 2009.

icht toe dat binnen projectbureau Zeeweringen en Waterschap
Zeeuwse Eilanden de voorkeur uitgaat naar een goed op elkaar afgestemde communicatie
met betrekking tot de uitvoering van dijktraject Boulevard Bankert en Evertsen en de
uitvoering van de Zwakke Schakel binnen de gemeente Vlissingen. Onderliggende reden
daarvan is het voorkomen van onduidelijkheid richting omwonenden. Op dit moment is
voor het laatstgenoemde project echter nog niet met zekerheid te zeggen wanneer dit zal
plaatsvinden. Beide organisaties houden nauw contact over de voortgang hierin. Zodra
meer bekend is zal hierover geïnformeerd worden.
In verband met bovenstaand beperkt het overleg van vandaag zich tot het doornemen
van de doelgroepen/middelen-matrix die onderdeel uitmaakt van het communicatieplan
van het projectbureau voor dijktraject Boulevard Bankert en Evertsen.
De volgende zaken komen aan de orde.

Doelgroepen
In eerdere gesprekken werd door de Gemeente de wijkraad Paauwenburg als belangrijk
gesprekspartner genoemd. Deze partij blijkt echter als doelgroep met name belangrijk
voor de uitvoering van de Zwakke Schakel in Vlissingen. Voor communicatie over het
werk aan de boulevards zijn de omwonenden Middengebied relevanter. Deze
omwonenden zijn niet georganiseerd in een wijkvereniging o.i.d ..
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Informatiebijeenkomsten
Met de afdeling Vlissingen van Horeca Nederlana neen net projectbureau inmiddels
contact. Over een voorlichting aan de horecaondernemers aan de boulevard wordt met
deze partij overlegd.

noemt in dit kader ook het belang van overleg met andere ondernemers
op de boulevard, zoals Zeevaartschool, een makelaar enz. Het gaat volgens hem om 20 à
30 ondernemers. Hij adviseert contact met de KvK voor inzicht hierin.

013579 2008 PZST-V-08123 corn
Verslag overleg m.b.t. communicatie rond ultvoerint

Met betrekking tot een in het najaar plaats te vinden 'algemene' informatiebijeenkomst
adviseert om de bewoners van de boulevards hiervoor 'individueel' en
'gericht' uit te nodigen, bijvoorbeeld per brief en niet via de VVE. De in regionale bladen
te verschijnen aankondiging van informatiebijeenkomsten bereikt overige
belangstellenden.

De burgemeester van Vlissingen woont ook op de boulevard. Wellicht kan hij een
speciale rol vervullen tijdens de algemene informatiebijeenkomst (als bewoner én als
bestuurder). Ook adviseert om zeker wethouder
(recreatie en toerisme) bij de informatieavond uit te nodigen.

Afsluiting werkgebied
adviseert contact te leggen met strand wacht

(gemeenteambtenaar) om de afsluiting van het werkgebied en alle daarmee verband
houdende zaken te bespreken.

Kunstwerken (windorgel, bunker en kunstwerk ter hoogte van Zeevaartschool)
Voor communicatie over windorgel en bunker verstrekt de volgende
gegevens:
Het windorgel is eigendom van de Stichting Beeldende Kunst Vlissingen. Hiervoor kan
contact gezocht worden met de heer van de gemeente Vlissingen. In dit
kader noemt nog een tweede kunstwerk langs de boulevard: de zgn. spuiter.
Ook hiervoor is aanspreekpunt.
De bunker aan het Nollehoofd valt onder de Stichting Bunkerbehoud. Contactpersoon
hiervoor is de heer (privé tel. 0118- De Stichting Bunkerbehoud is
gehuisvest in de Willem lil-kazerne nabij de Oranjemolen in Vlissingen).

Fundering Nationaal Monument
Met betrekking tot het opruimen van de fundering van het nationaal monument 'de
druppel' (inmiddels verhuisd naar andere locatie binnen Vlissingen), adviseert

na te gaan of de gemeenteraad akkoord is met verwijdering h_iervan.
merkt hierbij op dat verwijdering noodzakelijk is met het oog op de veiligheid.

•
Mobiele detailhandel

zegt toe namen en adressen te zullen aanleveren van vergunninghouders
voor mobiele detailhandel op de boulevard. Het gaat hierbij om een vishandel en een
ijsverkoper.

Zonneplateaus
De gemeenteraad neemt pas eind augustus een definitief besluit omtrent financiering en
aanleg van een tweetal zonneplateaus op de glooiing. Op dat moment is de
inspraakperiode voor het plan boulevard Bankert en Evertsen, waarin de uitvoering van
dit extra werk niet is meegenomen, al afgerond. vraagt zich af welke
procedure hierin gevolgd wordt. kan daar op dit moment geen antwoord
op geven en zegt toe dit nader te zullen onderzoeken en er op terug te komen.




