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VOORWOORD
Rijkswaterstaat start begin april aan
de strandsuppletie van Westkapelle
t/m Zoutelande. Na de zomer volgen
de stranden van Dishoek t/m
Vlissingen. Na de extra
inspanningen van vorig jaar kon de
strandbebouwing ook na de stormen
gerealiseerd worden. Het is goed
nieuws dat de suppletie voor het
zomerseizoen plaatsvindt. Dat
maakt dat ook dit jaar alle
strandbebouwing mogelijk is en de
voorzieningen die vorig jaar
ontbraken weer terug de stranden
op kunnen. Een strandsuppletie
omdat het moet voor de veiligheid
of omdat het nodig is voor de
recreatie. Het blijft voorlopig nog
een belangrijk gespreksonderwerp
tijdens het werken aan een Zeeuws
zandfonds. Het strand is straks klaar
voor het zomerseizoen. Vorig jaar
hebben we kunnen zien dat dit op
een veilige manier kan plaatsvinden.
Een goed en lang strandseizoen
gewenst.
Tim Wouters
Directeur-bestuurder
Stichting Strandexploitatie Veere
AFVALLOGISTIEK PILOT
De SSV gaat een pilot draaien op
het strand van Dishoek waarbij er
semi-centraal mechanisch afval
wordt ingezameld. Hierdoor wordt er
gestopt met het handmatig legen
van afvalbakken en de vele grijze
afvalbakken verdwijnen van het
strand. De afvalbakken worden
vervangen voor ‘afvalkotten’ die op
strategische locaties op het strand
worden geplaatst. De exacte locaties
worden in overleg met de
stakeholders bepaald en
vastgesteld. Deze afvalkotten
komen bij iedere overgang,

strandpaviljoen en minimaal elke
circa 100/150 meter op het strand
te staan. De afvalkotten zijn
afgetimmerd met afgekeurd vlonder
materiaal. Via de inzet van trekkers
worden de afvalkotten geleegd en
het afval afgevoerd van de
stranden. Er zijn drie
compartimenten die ruimte bieden
aan de fracties: restafval, plastic
metaal en drinkkarton (PMD) en
glas. De totale opslagcapaciteit
groeit met circa 35% zodat het
systeem toekomstbestendig is.
Het ophalen van de gele afvalzak bij
de slaaphuisjes wordt beëindigd.
Ook de slaaphuisjes op de stranden
van Dishoek en Westduin gaan
gebruik maken van de afvalkotten
op de stranden. Hiermee voldoet de
SSV aan de ARBO verplichtingen die
het heeft richting haar
medewerkers. Dat betekent dat de
slaaphuiseigenaren niet meer
hoeven te wachten tot de SSV het
afval komt ophalen, maar dat zij dit
dagelijks kwijt kunnen in de
voorzieningen op het strand.
In 2021 draait de SSV deze
afvallogistiek als proef op de
stranden van Dishoek. Na een
succesvolle pilot zal dit de jaren
daarna worden uitgebreid naar
andere locaties. Met deze stap
maken we de afvalinzameling op de
stranden veiliger, duurzamer en
toekomstbestendig. Op de website
van de SSV kunt u aanvullende
informatie raadplegen.
DUURZAAM STRAND
De SSV werkt gestaag door aan het
verduurzamen van haar
bedrijfsvoering. Met de realisatie
van de circulaire strandpost in
Dishoek en de investeringen in
duurzame energiebronnen is een
eerste mijlpaal bereikt. De helft van
alle energie die de SSV gebruikt
wordt nu opgewekt via
zonnepanelen. De komende jaren
wordt er verder geïnvesteerd in
zonne-energie en worden er
maatregelen genomen om de laatste
locaties van het aardgas af te halen.
ELEKTRISCH VERVOER DISHOEK
Komende zomer wordt er getest met
een elektrische 4x4 wagen als
vervoerservice bij het strand van
Dishoek. Dit is de eerste stap in het
elektrificeren van het wagenpark
van de SSV.
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SSV INSTAGRAM EN FACEBOOK
Volgt u ons al op sociale media?
Instagram:
strandexploitatieveeressv
Facebook:
StichtingStrandexpoitatieVeere
DAVID WISSE MET PENSIOEN
Het is bijna 36 jaar geleden dat
David aan de slag ging bij Stichting
Badplaatsbelangen Domburg, één
van de rechtsvoorgangers van de
SSV. Met hart en ziel heeft David
zich ingezet voor de Walcherse
stranden. De tijd voor een nieuw
hoofdstuk is aangebroken, David
gaat per 1 april met pensioen. Wij
zijn hem ontzettend dankbaar voor
al die jaren en wij gaan hem
missen. Binnen de kaders van de
coronaregels is er deze zomer een
afscheidsreceptie voor genodigden.
Indien u David wil bedanken kunt u
een bericht aan de SSV sturen, wij
zullen ervoor zorgen dat dit bij hem
terecht komt. U kunt natuurlijk ook
altijd langs zijn ‘hokje’ lopen op zijn
geliefde strand van Domburg.
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
Rijkswaterstaat start met de
strandsuppletie tussen Westkapelle
– Vlissingen.
Meer inhoudelijke informatie over
zandsuppleties kunt u vinden op de
website van Rijkswaterstaat:
www.rijkswaterstaat.nl
Hier wordt ook, zodra bekend, de
toekomstige planning op
gepubliceerd. Op de website van de
SSV kunt u op de startpagina een
detailplanning raadplegen van de
suppletie aan de zuidwestkust van
Walcheren.

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

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.

MAATREGELEN TEGEN VERKEER
OP STRAND EN IN
BUITENPLAATSEN EN HET DUINGEBIED DE MANTELING
Eigenaren/gebruikers van
strandhokjes krijgen van de
gemeente Veere de volgende
mogelijkheid om in het voorjaar hun
strandhokje te (laten) plaatsen en
die in het najaar weer af te (laten)
breken. Van 1 april t/m 1 juni en 15
september tot 31 oktober mag er
door particulieren zonder ontheffing
over strand gereden worden ten
behoeve van het opbouwen en
afbreken van een strandhuisje voor
eigen gebruik. In de periode 1 mei
tot 15 september (badseizoen) mag
niet tussen 11.00 en 18.00 uur op
strand gereden worden.

Op het strand van Dishoek worden
er tijdens het uitzetten van het
strandregister voor het eerst getest
met GPS. De rooilijn wordt
bijvoorbeeld met GPS ingemeten en
de paaltjes worden op deze lijn
geplaatst. Achteraf wordt
gecontroleerd via het GPS systeem
of de plaatsing correct heeft
plaatsgevonden.
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

onder vermelding van uw standplaatsnummer en adresgegevens.
TARIEVEN CABINES EN SLAAPHUISJES
De standplaatstarieven in 2021 voor
particuliere cabines en slaaphuisjes
zijn:
1-9 cabines
€ 122,03
p/plaats
Slaaphuisjes
€ 401,94
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 2021.
Om onnodige aanmaningen te
voorkomen vragen wij u het
debiteurennummer en of het
factuurnummer in de
betalingsomschrijving te vermelden
PARKEREN
De gemeente Veere heeft
beleidswijzigingen gemaakt op het
parkeren langs de kust. Zie
www.veere.nl/parkeren voor meer
informatie.
FAQ
Heeft u een vraag? Kijkt u eerst een
bij onze FAQ lijst op onze website.
Zit uw antwoord er niet tussen?
Stuur dan een mailtje naar
info@strandexploitatieveere.com

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.

OPENINGSTIJDEN EN
TELEFOONNUMMERS

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,

02-09 tot 15-9 in de weekenden van
12.00 uur tot 17.00 uur.

De hoofdbadposten van de SSV zijn
op de volgende dagen open:
01-05 tot 1-07 in de weekenden en
op feestdagen van 12.00 uur tot
17.00 uur.
01-07 tot 01-09 iedere dag van
10.00 uur tot 20.00 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.

