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Beantwoording vraag strandje Terneuzen
Kenmerk:
191184
Afdeling:
Omgeving en Economie
Portefeuillehouder: F. van Hulle

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Johan van der Ha / PvdA
ONDERWERP: Strandje Terneuzen
TOELICHTING
Een brief van een ongeruste burger!
Er moet mij even iets van het hart. Het is een late reactie maar als ik het niet doe dan zal ik
het mezelf uiteindelijk kwalijk nemen. Vanavond, na mijn werk, liep ik zoals altijd een rondje
over de pier en het strandje. Als je van de pier aan komt lopen en je kijkt ver het strandje met
de ondergaande zon dan besef ik iedere keer weer dat dit het mooiste plekje is in Terneuzen. Ik ben hier geboren en getogen en met de strandjes opgegroeid.
Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de opgang naar de dijk in volle gang en dat zal
zeker een verbetering opleveren en de Connectie met de binnenstad hechter maken.
Als ik denk aan wat de plannen zijn met het strandje dan knijpt mijn hart samen. Het enige
mooie stukje wat we hier nog hebben gaat vervuild worden met overblijfselen van windmolens. De achterliggende reden, het aantrekkelijk maken voor kinderen, kan ik met een paar
zinnen van tafel vegen. Het gaat roesten, het gaat kapot, het is gevaarlijk voor kleine kinderen en het zand is binnen no-time weggespoeld. Samengevat: “het wordt een zooitje”.
En het ergste is nog, het kleine stukje natuur wat we hebben wordt ook kapot gemaakt. Het
strandje is een mini versie van een schor. Er groeit Zeekraal, lamsoren en zelfs de authentieke lamsoren. In het riet broeden vogels, staan bloemen en kruiden die ook op schorren
voorkomen. Er wonen en lopen krabben rond en zo kan ik nog even doorgaan.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Heeft het college deze opmerking
goed vooraf overwogen?
Het zijn maar enkele opmerkingen uit
een hele lange brief!

1

2

Als het waar is wat er allemaal in deze 2
brief staat is het College dan bereid
om hier nog eens goed over na te
denken of er geen betere oplossing

Met de vaststelling van het stedenbouwkundig
plan Veerhaven en omgeving heeft de gemeenteraad opdracht gegeven het strandje
achter Westbeer recreatief in te vullen met:
1. een gethematiseerde speelvoorziening;
2. verplaatsing van het bestaande kunstwerk steencirkel;
3. verbetering van de toegang tot het
strand met vlonders en trappen.
Uitgangspunt daarbij is dat het ruige karakter
van het strand grotendeels in stand blijft. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie.
Er wordt dus niet ingezet op het terugbrengen
van eerder aanwezige natuurwaarden.
Daarbij wordt overleg gevoerd met de Steltkluut. Bij het uitwerken van de ontwerpen is
met al deze aspecten rekening gehouden.
Er is rekening gehouden met de bij antwoord 1
vermelde uitgangspunten. Om het strand geschikt te maken voor de nieuwe inrichting wordt
een groot deel in eerste instantie aangevuld
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Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

is?

3

Is het ook nog mogelijk om er andere
materialen te gebruiken voor de
speeltoestellen?
Een windmolen is heel iets anders
dan dat je scheepsartikelen zou gebruiken? Dit zou veel beter staan bij
een Havenstad als Terneuzen.
Het College is er toch ook wel bewust
van dat de inwoners nooit op de
windmolens zaten te wachten?

3

4

Is het College bewust dat dit authentieke stukje Terneuzen beschermd
moet blijven?

4

met nieuw zand. De begroeiing zal daarna
vanzelf weer terug komen. Enkel rondom de
recreatieve elementen (speelvoorziening en
kunstwerk) verwijderen we de begroeiing permanent.
In overleg met de Steltkluut wordt nog extra
natuurbeleving toegevoegd met het doortrekken van de (inmiddels verzandde) overloopgeul
waarin verschillende kleine dieren kunnen leven. In de navolgende jaren blijven we het resultaat, samen met de Steltkluut, volgen.
Verder voldoet de speelvoorziening aan de
(strenge) veiligheidseisen voor speeltoestellen
en de specifieke eisen van het gebied (invloeden van weer en water). De windmolenwieken
zijn van nature bestand tegen zeer extreme
weersomstandigheden, ze worden gefundeerd
en kunnen niet roesten.
Wij hebben inmiddels opdracht gegeven voor
de realisatie van het ontwerp.
Bij de ontwerpopdracht is nadrukkelijk rekening
gehouden met de realisatie van een gethematiseerde, op maat gemaakte speeltuin. Wat betreft thematiek is uitgegaan van een eigentijds
ontwerp dat aansluit bij de citymarketing van
Terneuzen, zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan en het citymarketingplan.
Thema’s als robuust, stoer, industrie en maritiem staan daarbij centraal.
De reacties op het ontwerp voor het strand op
de inloopavond van 6 juni waren over het algemeen zeer positief. Wij zijn ons echter bewust dat enkele bewoners een andere beeldvorming hebben bij de vertaling van de thematiek naar de speelvoorziening.
Zoals aangegeven houden we, naast de toevoeging van de recreatieve elementen, de bestaande uitstraling van het gebied zoveel mogelijk in stand. Ook in de komende jaren blijven
we, in overleg met de Steltkluut, de ontwikkeling van het gebied monitoren.

Datum vragen: 26-5-2016

Datum antwoorden:

Namens deze(n)

Verzonden:

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

2

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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