Voortgang Kwaliteitsimpuls Quackstrand 22 juni 2020 /MB

Een korte update van de stand van zaken:
-

-

-

-

-

-

-

De uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Quackstrand is grotendeels gereed, zie ook
nieuwsbrief 4 van eind mei 2020. De boulevard en de entreepleinen, het parkeerlandschap,
de fietsbevoorradingsroute, het struinpad en uitkijkpunt zijn klaar.
Voor de zomer worden nog nieuwe verkeersborden geplaatst. Met de handhavers van de
verschillende partijen is afgestemd. De gemeente Hellevoetsluis moet nog een
verkeersbesluit nemen over de bebording en ontheffingen. Daarvoor is begin juli een overleg
gepland. Het strand blijft jaarrond hondenvrij. Honden kunnen vrij uitgelaten worden op de
dam en op het Schenkelstrand.
Eind aug starten de werkzaamheden aan de Duinweg. Na verwijderen bestrating gaat Evides
een nieuwe waterleiding aanleggen. Catamaranvereniging Hellecat heeft gevraagd in die
week eigen nieuwe leidingen te leggen. Zij merken door de toestroom van mensen via het
nieuwe fietspad meer problemen met veiligheid van hun locatie en denken aan camera’s.
De gemeente Hellevoetsluis dient bij de raad een beleidsoptie in om budget beschikbaar te
tellen voor een nieuw gebouw voor de Helvoetse Reddingsbrigade voor 2021. Als dit in
november 2020 wordt goedgekeurd en het schapsbestuur besluit geld voor een nieuw
toiletgebouw met rolstoeltoegankelijk toilet ter beschikking te stellen kan dan gestart
worden met de voorbereidingen om in 2021/2022 een nieuw gezamenlijk gebouw te
realiseren.
De botenhelling en steiger is nog in afwachting van de procedure rond de windturbines.
Er zijn alternatieven onderzocht voor een tijdelijke helling en steiger. O.a. bij strandje
Plattendijke en aan de Haringvlietdam zelf. Beide opties gaan gepaard met flinke kosten (ca.
50K) om dit te realiseren. Bij Plattendijke speelt nog mee dat er een actieve bewonersgroep
is, waar het beheerteam de nodige weerstand van verwacht. Daarbij zijn beide alternatieven
niet realistisch om deze zomer te kunnen realiseren. Advies aan het bestuur is om hier geen
verder inzet op te plegen en vol in te zetten in de daadwerkelijke realisering van de plannen,
zoals die er liggen. Als er dit jaar een besluit over de locaties van de windturbines kan
worden genomen, dan kan de vergunning worden verleend en kunnen de werkzaamheden
starten.
Vanuit het project zullen nog een aantal aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd en
is er geld gereserveerd om in het najaar de beplanting waar nodig aan te vullen. Gedurende
de zomer zal indien nodig water worden gegeven en onkruid verwijderd. Op de dam zullen
de huidige bankjes worden vervangen door de betonbanken, die op de boulevard staan.
Daarmee wordt een samenhang gecreëerd tot nadere plannen om de inrichting aan te
passen in combinatie met de windturbines.
Het advies is om daarna de werkzaamheden financieel af te ronden en het resterende
budget in een apart krediet onder te brengen voor fase 2, waarin het toiletgebouw, de
oplaadpunten, voorzieningen voor mensen met een beperking en eventuele extra wensen
kunnen worden uitgevoerd.

