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geïnvesteerd in zonnepanelen voor
de toiletunits en voor een
(buiten)strandpost bij Oranjezon.
Een mooie samenwerking met direct
duurzaam resultaat.

VOORWOORD
In november 2018 hebben de
Hogeschool Zeeland, gemeente
Veere en de SSV een
samenwerkingsconvenant getekend
voor duurzame stranden. De SSV
heeft zichzelf voor de uitdaging
gesteld in 2025 een reductie van
50% te bereiken in CO2 uitstoot. De
ambitie is om het niet alleen minder
slecht te doen, maar vooral goed te
doen. Komende zomer vindt er voor
het eerst een pilot gescheiden afval
plaats in Domburg, de
voorbereidingen lopen voor de bouw
van een duurzame strandpost in
Dishoek en er is contact met
meerdere aanbieders voor
elektrische 4x4 strandvoertuigen.
Helpt u ons dit jaar weer mee met
het strand veilig, schoon en
duurzaam te houden en maken?
Alvast hartelijk dank.
Tim Wouters
Directeur-bestuurder
Stichting Strandexploitatie Veere
MOUNTAINBIKE
Kunnen we veiligheid en
duurzaamheid combineren? Jazeker,
komende zomer moet u niet raar
staan te kijken als er strandwachten
op een fiets voorbij komen. Op
Domburg en Zoutelande wordt
komende zomer getest met
strandmountainbikes om zo
duurzaam en effectief de stranden
te bewaken.
ZONNEPANEEL ORANJEZON
De duurzame ambities van de SSV
worden ook door
strandondernemers gezien en dit
brengt mooie samenwerkingen tot
stand. De SSV heeft samen met
Ab en Tom Pouwer van camping de
Oranjezon te Vrouwenpolder

SERVICE TOT 20.00 UUR
In 2018 heeft de SSV een pilot
uitgevoerd door de openingstijden
van de hoofdstrandposten
gedurende het hoogseizoen te
verlengen naar 20.00 uur. De
bewakingstijden bleven hetzelfde,
maar er werd langer service
geboden in de vorm van
informatievoorziening, E.H.B.O en
verhuur. Deze pilot is geslaagd en is
vanaf 2019 opgenomen als
standaard werkwijze bij de SSV.
Ook dit hoogseizoen kunt u tot
20.00 uur bij ons terecht.
WIJZIGING HOOFDSTRANDWACHT
Per januari 2019 is de hoofdstrandwacht van Oostkapelle Hugo van
Ginkel.
SSV INSTAGRAM EN FACEBOOK
Volgt u ons al op sociale media?
Instagram:
strandexploitatieveeressv
Facebook:
StichtingStrandexpoitatieVeere
VEERSEMEERSTRAND
Deze winter is er groot onderhoud
gepleegd aan het Veerse Meer
strand. Er is in totaal 600m3 nieuw
zand gestort en verspreid.
Daarnaast is er snoeiwerk verricht
en is de infrastructuur van de
toiletvoorziening vernieuwd.
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 bereiken. Naam app: strandveiligheid

SUPPLETIEPROGRAMMA KUSTLIJNZORG
Momenteel is Rijkswaterstaat bezig
met strandsuppletie bij Domburg –
Westkapelle.
Meer informatie over zandsuppleties
kunt u vinden op de website van
Rijkswaterstaat:
www.rijkswaterstaat.nl
Hier wordt ook, zodra bekend, de
nieuwe planning op gepubliceerd.
AANPASSING ALGEMENE
VOORWAARDEN CABINES EN
PARTICULIER SLAAPHUISJES
De algemene voorwaarden zijn
voorzien van een update. De nieuwe
voorwaarden gelden alleen voor
nieuwe huurders, de oude
voorwaarden blijven van kracht voor
bestaande huurovereenkomsten.
U kunt de voorwaarden inzien op
onze website, onder het kopje
verhuur:
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

AFSLAG ZAND VROUWENPOLDER
Het is net als vorig jaar op bepaalde
delen niet mogelijk om cabines te
plaatsen. De SSV hanteert de
alternatieve standplaatsen van het
seizoen 2018 ook voor het seizoen
2019. Voor vragen kunt u contact
opnemen met hoofdstrandwacht
Gerold Eckhardt:
vrouwenpolder@strandexploitatieve
ere.com of
info@strandexploitatieveere.com
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
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
NIEUWE HOOFDSTRANDPOST
DISHOEK EN BLAUWE VLAG
Dit is het laatste seizoen dat de
huidige strandpost in Dishoek
gebruikt zal worden. Komende
winter wordt er een nieuwe,
duurzame, strandpost gerealiseerd
is samenwerking met de Hogeschool
Zeeland en Ro&Ad architecten.
Komende zomer ontvangt strand
Dishoek voor het eerst een Blauwe
Vlag, dit is mede mogelijk gemaakt
door vijftien particuliere slaaphuisjes
die aangesloten worden op de
riolering.
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.
TARIEVEN CABINES EN SLAAPHUISJES
De standplaatstarieven in 2019 voor
particuliere cabines en slaaphuisjes
zijn:
1-9 cabines
€ 117,29
p/plaats
Slaaphuisjes
€ 386,34
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 2019.

OPENINGSTIJDEN EN
TELEFOONNUMMERS
De hoofdbadposten van de SSV zijn
op de volgende dagen open:
27-04 tot 05-07 in de weekenden en
op feestdagen van 12.00 uur tot
17.00 uur.
06-07 tot 01-09 iedere dag van
10.00 uur tot 20.00 uur.
02-09 tot 15-9 in de weekenden van
12.00 uur tot 17.00 uur.
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.

