
Geachte huurder,

De Zuidwesterstorm Ciara heeft door de combinatie van harde wind en springtij gezorgd voor verhoogde waterstanden. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op 
met name de Zuidwest kust van Walcheren (zie fotorapportage). Langs de kust zijn de stranden smaller geworden, zijn duinen afgeslagen en overgangen 
(deels)onbereikbaar geworden.
De SSV heeft samen met de kustgemeentes, de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen, het verzoek ingediend bij Rijkswaterstaat om een 
zandsuppletie aan de Zuidwest kust van Walcheren vóór het hoogseizoen van 2020 uit te laten voeren.
Indien de zandsuppleties niet wordt uitgevoerd voor het hoogseizoen van 2020 kunnen op een aantal stranden geen (of beperkt) zandplateaus worden gemaakt. 
Dit heeft gevolgen voor u als huurder van een standplaats. Het betreft in dit geval de strandvakken Westkapelle 10, (B-locatie), ZL15 (1e deel zuid 1), Domburg 04 
(7e oost) en DO05 (6e oost). Deze locaties zijn grafisch weergegeven op de foto onder dit bericht.
De SSV heeft de afgelopen periode contact met u gehad als huurder op één van de bovengenoemde stranden (particulier en grootverhuurder) of op één van de 
stranden genoemd tijdens voorgaande informatie (zie bijlage 1. onder dit bericht) om eventuele oplossingen met u door te bespreken.

De volgende wijzigingen ten opzichte van de voorgaande (februari) update vinden plaats: 
- Strand Westkapelle 10, b-locatie wordt verplaatst naar het strand naast Scheldezicht en voorzien van een zandplateau. U bent als huurder op de hoogte gebracht 
van deze verschuiving. 
- ZL15 (1e deel zuid 1) wordt nog gezocht naar een oplossingen voor het plaatsen van de mindervalide cabines, dit is mogelijk op de boulevard van Zoutelande. 
Het overige stranddeel wordt voorzien van een zandplateau.
- Alle stranden aan de Zuidwest kant van Walcheren uit de voorgaande februari update: Westkapelle 11 (B-locatie), WK12, WK13, Zoutelande 01 (west 11), ZL02 
(west10) worden voorzien van een zandplateau. 
- Het strand ten zuiden van strandpaviljoen Kon-Tiki richting Vlissingen, betreft de locatie van de slaaphuisjes van strandvereniging Westduin, wordt voorzien van 
een zandplateau. 
De SSV is tot dit besluit gekomen dankzij een goede samenwerking met Delta Coastal Services. De zandplateaus worden gedurende het seizoen niet verder 
aangevuld of bijgehouden. 
Dit betekent dat er nog steeds een zandtekort is op de stranden van Walcheren in relatie tot de toegankelijkheid en de strandveiligheid. Desalniettemin kunnen 
met de verschuivingen en de uitbreiding van het aantal zandplateaus de slaaphuisjes en dagcabines worden geplaatst.
Het strand is en blijft een natuurlijke en daarmee een dynamische omgeving. Bovenstaande berichtgeving kan wijzigen wanneer door storm of harde wind de 
condities op het strand veranderen. Wij adviseren u onze website in de gaten te houden voor eventuele aanvullende of gewijzigde informatie.
U kunt geen rechten ontlenen uit bovenstaande berichtgeving.
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