Beste Schelphoekliefhebber,
Vorige week hebben wij van de gemeente informatie ontvangen over de voortgang
van de Schelphoek. Helaas is er wederom vertraging ontstaan. Het projectteam
heeft besloten de planning te wijzigen.
Dit betekent dat de geplande klankbordbijeenkomst in januari 2016 geheel niet
meer doorgaat maar dat de klankbordgroepen, voorafgaand aan dat de openbare
informatieavond, schriftelijk worden geïnformeerd. Die informatie zal bestaan uit
aanpassingen van verschillende varianten van de ontwikkelscenario’s, naar
aanleiding van overleg dat de gemeente heeft gevoerd met de diverse
stakeholders.

Openbare informatieavond 23 maart
De openbare informatieavond vindt plaats op 23 maart om 19.30 in de
burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De avond is bedoeld om o.a. de
ontwikkelscenario’s toe te lichten en de reacties daarop te horen van de inwoners
en andere belangstellenden. De raadsleden krijgen ook een uitnodiging voor deze
avond.
Wij willen u oproepen om aanwezig te zijn en uw mening hierover te geven. Het is
van groot belang omdat de meeste scenario's uitgaan van uitbreiding van
bebouwing van hotel de Schelphoek. Dit varieert in grootte van 10 tot 100
hotelkamers!

Kustvisie
Er is veel over te doen geweest, de nieuwe Kustvisie. Gelukkig is hier voorlopig
een stokje voor gestoken, met dank aan alle ondertekenaars van

www.beschermdekust.nl. Toch zijn er nog vele bouwprojecten in Zeeland die in
voorbereiding zijn, in ontwikkeling zijn of zelfs al gerealiseerd zijn. Ook binnen het
huidige beleid van de provincie, gemeente en waterschap zijn er namelijk nog veel
mogelijkheden voor kustbebouwing. De initiatiefnemers van de Baywatch actie
blijven strijden voor een onbebouwde kust en zij zijn in gesprek met minister
Schultz hierover. Vanuit de provincie is men bezig met nieuw beleid en werkt men
aan een nieuwe Provinciale Natuurvisie die in 2018 definitief wordt.

Uitnodiging
Wij willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op de openbare informatieavond op 23 maart om 19:30uur in de burgerzaal van het gemeentehuis, Laan van
St. Hilaire 2 te Zierikzee.
Een heel belangrijke avond, waarbij u uw mening kunt geven over de mogelijke
scenario's van de Schelphoek. Laat uw stem horen!
Heel graag tot ziens op 23 maart.
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