INFORMATIEBRIEF
ONTWIKKELING

BOOTHELLING EN STRANDJE OTHENE

Beste bewoners van de wijk Othene,
Graag informeren wij jullie over het initiatief voor de realisatie van een
boothelling en strandje aan de Otheense Kreek. De beoogde locatie is ter
hoogte van de twee trapveldjes. Zie onderstaande foto en het kaartje aan
de achterzijde van deze nieuwsbrief.

UITBREIDING RECREATIEMOGELIJKHEDEN

IDEEËN BEWONERS

De wijk Othene is prachtig gelegen
aan de Otheense kreek. Dit is een fraai
natuurgebied, waar bewoners kunnen
recreëren. Zeker ’s zomers wordt daar
volop gebruik van gemaakt. We
hebben afgelopen jaar de mogelijkheden om te recreëren al iets
uitgebreid. Zo realiseerden we een
extra trapveldje en plaatsten we
picknickbanken en extra afvalbakken.

Bewoners zijn met verschillende
ideeën gekomen. Vaak genoemde
suggesties zijn een boothelling en een
strandje.

We onderzoeken of we dit jaar in deze
omgeving nog elementen kunnen
toevoegen die de beleving en de sfeer
verder versterken.

We hebben deze ideeën samen met
AM Wonen uitgewerkt. Zo zien we bij
de boothelling en het strandje ook een
mogelijke combinatie met pop-up
horeca, zoals een foodtruck.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat
het kleinschalige voorzieningen zijn,
bedoeld voor de wijk. We willen geen
overlast veroorzaken voor de directe
omgeving.

NATUURWAARDEN

Daarnaast willen we met de aanleg van
de boothelling en het strandje de
natuurwaarden niet te veel verstoren.
Er worden dan ook geen bomen
gekapt of verplaatst.

Boothelling

BOOTHELLING

De houten boothelling is bedoeld voor
handtrailers. Hij is niet bedoeld voor
aanhangwagens. Daarom is deze
helling ook niet met de auto
bereikbaar en zijn er geen parkeerplaatsen in de buurt. De helling willen
we koppelen aan de bestaande steiger.
Met naast de helling vastbindmogelijkheden voor de handtrailers.

Strandje &

Pop-up Horeca

STRANDJE

Het strandje dat we willen aanleggen,
is geen badstrand, maar een stadsstrand. Het ligt bovenop de oever en
heeft geen verbinding met de
Otheense Kreek. We willen de natuurlijke oevers niet te veel verstoren. De
oppervlakte van het strandje is
maximaal 800 m2.

POP-UP HORECA

De horeca die op die locatie naar ons idee
passend is, is kleinschalig. We denken aan
een foodtruck of container. Het gaat dan
nadrukkelijk om daghoreca in de
maanden mei tot en met september. Er
wordt geen vergunning verleend voor
's nachts en er mag geen alcohol
geschonken worden.
Het gaat in eerste instantie om een
tijdelijke horecavergunning voor de duur
van vijf jaar. We leggen geen
infrastructuur aan. De horeca dient dus
zelfvoorzienend te zijn. We maken
afspraken over de bevoorrading en het
schoonhouden van de omgeving.

PLANNING

De precieze planning is nog niet bekend. Op dit moment onderzoeken we of we
aanvullende maatregelen moeten treffen om de natuur niet te veel te verstoren.
UW MENING EN IDEEËN

/

MEER INFORMATIE

We hopen dat u de plannen een waardevolle aanvulling vindt op de bestaande
recreatiemogelijkheden. Heeft u zelf ideeën voor dit initiatief of opmerkingen voor
verbeteringen? Of heeft u vragen, behoefte aan meer informatie of behoefte aan
een informatiebijeenkomst? Stuur een e-mail naar: m.molenaar@terneuzen.nl
De informatie in deze informatiebrief is ook terug te vinden op:
www.terneuzen.nl/othene

