STICHTING STRANDEXPLOITATIE VEERE
Prelaatweg 7 - 4361 JB Westkapelle – TELEFOON 0118-586275

blijven hetzelfde, maar er wordt
langer service geboden in de vorm
van informatievoorziening, E.H.B.O
en verhuur.
VOORWOORD
Het moment dat ik dit typ zie ik
sneeuwvlokken vallen en gaf de
temperatuur in mijn auto vanmorgen -5 graden Celsius aan. Een
vreemd moment zou je zeggen om
al aan de zomer te denken, maar
niets is minder waar. De zomer zit
bij de SSV in de genen. In de winterperiode wordt er hard gewerkt
om voorzieningen een onderhoudsbeurt te geven en klaar te maken
voor weer een nieuw strandseizoen.
De SSV is met de gemeente Veere
een nieuwe opdracht voor het
strandbeheer overeengekomen
welke loopt van 2018 t/m 2021. De
komende jaren zetten wij ons weer
in voor veilige, gastvrije en schone
stranden.
Ik wens u een goede zomer. Tot
ziens op het strand.
Tim Wouters
Directeur-bestuurder
Stichting Strandexploitatie Veere
BUITENDIENSTCOÖRDINATOR
Nieuw seizoen voor de deur, nieuwe
Buitendienst Coördinator bij SSV! Ik
wil mij graag aan u voorstellen, mijn
naam is Jacoliene van Weele. Per
oktober 2017 ben ik bij de SSV
komen werken. Ik kom veel op het
strand, met mijn hond Bo. In mijn
vrije tijd ben ik het liefst buiten,
lange wandelingen maken. Ik vind
dat wij hier in Zeeland het mooiste
stukje kust hebben van heel Nederland. Dus wat is dan mooier, als je
dat tot je werkgebied kunt rekenen?
Ik hou van de sfeer die er heerst.
Hard werken, maar ook ruimte voor
een goede grap of praatje op zijn
tijd. Werken op het strand is nieuw
voor mij, dus ik leer heel veel op het
moment. Daarnaast wil ik iedereen
leren kennen die op of rond het
strand werkt, leeft of belangen
heeft, dus hopelijk tot ziens!
UITBREIDING TOEZICHT
SERVICE TOT 20.00 UUR
In 2018 start de SSV met een pilot
door de openingstijden van de
hoofdstrandposten gedurende het
hoogseizoen te verlengen naar
20.00 uur. De bewakingstijden

WIJZIGING HOOFDSTRANDWACHT
Per januari 2018 is de hoofdstrandwacht van Domburg Erik de Lange.
De hoofdstrandwacht van
Westkapelle is Hans van Zetten. De
telefoonnummers en emailadressen
van de posten zijn ongewijzigd.
NIEUWE WEBSITE SSV
Heeft u onze nieuwe website al bekeken? Neem eens een kijkje op
www.strandexploitatieveere.nl en
vergeet ons niet te liken/volgen op
onze facebookpagina.
VERLOTING PLAATS VEERSEMEERSTRAND
Op het Veersemeerstrandje is een
cabineplaats vrijgekomen. De SSV
gaat deze gewilde plaats uitgeven
middels een openbare loting, zodat
er voor komend seizoen weer een
cabine geplaatst kan worden. Om
aan de loting deel te kunnen nemen,
kunt u mailen naar:
info@strandexploitatieveere.com
Ook kunt u uw gegevens telefonisch
doorgeven: 0118-586275.
OOSTKAPELLE PROLONGEERT DE
TITEL WINNAAR SCHOONSTE
STRAND VERKIEZING
Oostkapelle mag zich voor het
tweede jaar op rij het schoonste
strand van Nederland noemen. De
SSV zal er ook dit jaar weer alles
aan doen om hoog te eindigen in de
verkiezing. U kunt hierbij helpen
door uw afval in de afvalbakken te
deponeren en uw stem uit te
brengen op een van de Veerse
stranden via
www.supportervanschoon.nl
STRANDVEILIGHEID
APPLICATIE
Alles wat u als strandbezoeker moet
weten als u op de Veerse stranden
zit is te vinden in de strandveiligheidapp van de SSV. De applicatie
voor de smartphone is het digitale
zakboek voor de bezoekers van het
strand. Wie de app toegang geeft
tot zijn locatie krijgt de informatie
op maat aangeleverd; waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde strandwacht is en hoe je die kunt berei-

ken. De strandwacht kan pushberichten sturen naar mensen die zich
op een bepaald deel van het strand
bevinden. Dat kan bijvoorbeeld
nodig zijn als een kind vermist
wordt. Heeft u hem al op uw telefoon staan? Ruim 2000 strandbezoekers gingen u al voor.
SUPPLETIEPROGRAMMA KUSTLIJNZORG
In het kader van het suppletieprogramma kustlijnzorg staan de komende jaren de volgende zandsuppleties gepland:
2018: Oostkapelle vooroeversuppletie
2019-2020 Domburg strandonderhoud
2019-2020 Westkapelse zeedijk
Voor de zuidwestkust staan er voor
2021 geen suppleties gepland.
Meer informatie over zandsuppleties
kunt u vinden op de website van
Rijkswaterstaat:
www.rijkswaterstaat.nl
AANPASSING OVEREENKOMST
STRANDCABINES
De SSV voert, zoals vorig jaar aangekondigd, per 1 januari 2018 een
wijziging door in de standplaatsovereenkomst voor strandcabines.
Dit betreft het inkorten van de
plaatsingsperiode van 1 juni naar 15
mei. De algemene voorwaarden zijn
te vinden op onze website:
www.strandexploitatieveere.nl
STRANDCABINES PLAATSEN
VOOR 15 MEI
Alle strandcabines dienen voor
15 mei op het strand te worden
geplaatst. Het te laat plaatsen van
cabines op met name de volgebouwde stranden zorgt voor overlast
voor de naastgelegen cabines. Op
de volgebouwde stranden gaat de
SSV na 15 mei lege plaatsen dichtzetten met schotten. De kosten
hiervoor worden in rekening gebracht bij de eigenaar die zijn
cabine te laat plaatst. Voorkom deze
extra kosten en zorg ervoor dat uw
cabine voor 15 mei op het strand
staat. Alle cabines mogen vanaf de
tweede maandag in september weer
van het strand worden verwijderd.

SUGGESTIES OVER DUINOVERGANGEN EN –PADEN MELDEN
BIJ SSV
De SSV is verantwoordelijk voor het
beheer en klein onderhoud van de
duinovergangen en –paden.
Wanneer u suggesties, vragen of
opmerkingen heeft over het onderhoud kunt u deze doorgeven aan de
strandwacht, melden via de strandveiligheidsapplicatie, bellen naar
0118-586275 of mailen naar
info@strandexploitatieveere.com

de hokjes kan de laatste drie weken
van oktober (vanaf de 10-de) tussen
16.00 uur en zonsondergang en op
zaterdagen in die periode van
07.00 uur tot 12.30 uur. Er wordt
(stapvoets) gereden via de kortste
route (Duinbeekseweg of de Duinvlietweg); een en ander geschiedt
op eigen risico.
Er wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Voor verdere informatie:
boswachter Karel Leeftink, 0610943647

AFSLAG ZAND VROUWENPOLDER
Afgelopen winter is er na de
stormen veel zand weggeslagen
rondom overgang De Zandput in
Vrouwenpolder. Op bepaalde delen
is het niet mogelijk om cabines te
plaatsen. De SSV probeert alternatieve standplaatsen aan te bieden
voor zover dit mogelijk is. Cabinehouders die het betreft zijn per brief
op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen.

NIEUWE HOOFDSTRANDPOST
VROUWENPOLDER
De SSV heeft een nieuwe hoofdbadpost bij overgang Breezand te
Vrouwenpolder. In het nieuwe gebouw is naast een uitkijk met
strandwachtverblijf ook een EHBOruimte, openbare toiletten, locatie
voor verhuur strandartikelen, opslag
boot en waterscooter en een
berging.

STRANDWACHTEN GEZOCHT
Wil je werken in een unieke omgeving in een gezellig team?
Als strandwacht houd je onder meer
toezicht op de badgasten, zorg je
voor het onderhoud van het strand
en de voorzieningen en verhuur je
strandartikelen. Ben je 15 jaar of
ouder, minimaal 3 weken beschikbaar in de periode mei – september
en beschik je wellicht over een geldig EHBO diploma (niet noodzakelijk). Dan willen wij graag kennismaken met jou! Meld je aan op
www.strandexploitatieveere.nl
MAATREGELEN TEGEN VERKEER
IN BUITENPLAATSEN EN DUINGEBIED MANTELING
Het is niet toegestaan uw auto te
parkeren op de duinovergangen of
door het bos en over het duinpad te
rijden in de buitenplaatsen en De
Manteling tussen Domburg en
Oostkapelle. Eigenaren/gebruikers
krijgen van Staatsbosbeheer de
volgende mogelijkheid om in het
voorjaar hun strandhokje te (laten)
plaatsen en die in het najaar weer
(laten) af te breken. Het brengen
van de hokjes kan in de laatste drie
weken van april (vanaf de 10de) van
17.00 uur tot zonsondergang en op
de drie zaterdagen in genoemde
periode van 07.00 uur tot 12.30
uur; het afbreken en weghalen van

TARIEVEN CABINES EN SLAAPHUISJES
De standplaatstarieven in 2018 voor
particuliere cabines en slaaphuisjes
zijn:
1-9 cabines
€ 114,99
p/plaats
Slaaphuisjes
€ 378,76
Dishoek
p/strekkende
meter frontbreedte
De factuur voor de huur zit bij deze
nieuwsbrief ingesloten. Wanneer u
de huur voor dit jaar wilt opzeggen,
dient u dit schriftelijk of via e-mail
te doen voor 15 april 2018.
OPENINGSTIJDEN EN
TELEFOONNUMMERS
De hoofdbadposten van de SSV zijn
op de volgende dagen open:
01-05 tot 07-07 in de weekenden en
op feestdagen van 12.00 uur tot
17.00 uur.
08-07 tot 31-08 iedere dag van
10.00 uur tot 20.00 uur.
01-09 tot 16-9 in de weekenden van
12.00 uur tot 17.00 uur.

OPBOUWEN OP
BUITENSTRANDEN
Op de slechts gedeeltelijk bebouwde
buitenstranden bij Domburg,
Oostkapelle en Vrouwenpolder verzoeken wij u om daar waar mogelijk
uw cabine op minimaal drie meter
van uw buurman op te bouwen,
tenzij anders is aangegeven op de
tekening. Dit in verband met de
privacy.
Op onze website
www.strandexploitatieveere.nl kunt
u uw plaats op het strand terugvinden (behalve voor Domburg en
Oostkapelle). Beschikt u niet over
internet of wilt u om een andere
reden toch een strandregister op
papier ontvangen, dan kunt u dit
aan ons doorgeven, tel. 0118586275, of mailt u naar
rian@strandexploitatieveere.com,
onder vermelding van uw standplaatsnummer en adresgegevens.

De telefoonnummers van onze
strandposten zijn te vinden op de
website en in onze strandveiligheidapp.

Colofon:
De nieuwsbrief verschijnt in een
oplage van 1900 exemplaren en wordt
één keer per jaar gezonden aan alle
standplaatshuurders.

