MASTERPLAN NIEUWVLIET-BAD
Uitnodiging roadshow
Dinsdag 8 maart 2022 | Strandpaviljoen Groede aan Zee

Dinsdag 15 februari stelde het college van B en W van de gemeente Sluis de definitieve ontwerpen van een aantal
deelprojecten vast. Daarmee gaat de eerste uitvoeringsfase van het Masterplan Nieuwvliet-Bad daadwerkelijk
van start! De projectleiders geven u graag een toelichting op deze ontwerpen, het vervolg en de planning tijdens
de tweede roadshow. Deze vindt plaats op dinsdag 8 maart a.s. bij strandpaviljoen Groede aan Zee (Zeeweg 11-A
Groede). U bent van harte welkom!

Aanmelden
Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bezoekers de gelegenheid te geven de roadshow te bezoeken. Daarom organiseren we
de roadshow verspreid over twee tijdsblokken: van 19.00 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.45 uur. Bij beide tijdsblokken zijn alle projectleiders aanwezig. U kunt zich tot en met vrijdag 4 maart hier aanmelden voor het tijdsblok van uw keuze. U ontvangt vervolgens
een bevestiging van uw aanmelding. Binnen het tijdsblok van uw keuze kunt u langskomen wanneer u wilt. Als we meer aanmeldingen
ontvangen dan het programma toelaat, zijn we genoodzaakt het programma aan te passen. In dat geval ontvangt u van ons bericht.

Definitieve ontwerpen
Tijdens de roadshow kunt u met de projectleiders in gesprek over de definitieve ontwerpen van de volgende deelprojecten:
Deelproject

Uitgangspunt definitief ontwerp

Entree duinen bij De Strandganger (A1)

Verbeteren van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van
de duinen en de Zeeweg aan de westzijde van St. Pierre. Het is
belangrijk Nieuwvliet met de kust te verbinden en de kustzone
beleefbaar te maken.

Dijkenlandschap:
•
Sint Bavodijk (B1)
•
Lampsinsdijk/ Baanstpoldersedijk/ Adornisdijk (B2)
•
Sint Bavodijk Nooddijk (B3)

Verbeteren van de verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing van Nieuwvliet-Bad vanaf de provinciale weg N675. Hierbij
wordt gewerkt aan een verkeersveilige en attractieve herinrichting van de Sint Bavodijk, Nooddijk, Lampsinsdijk, Baanstpoldersedijk en Adornisdijk.

Inrichting recreatienatuurgebied Baanstpolder (C1)

Realisatie van een recreatienatuurgebied in Baanstpolder dat
een aantrekkelijke verbinding vormt tussen Nieuwvliet-Bad en
de kust en dat aansluit op de Groese polders. Het thema bij de
inrichting is ‘sportief’.

De ontwerpen van deze deelprojecten zijn in afstemming met belanghebbenden opgesteld en staan gepubliceerd op de projectpagina
op de website van de gemeente Sluis. Het college van B en W besloot om het project Pier (A2), nabij strandpaviljoen De Boekanier, niet
uit te voeren. Dit heeft technische en financiële redenen: de structurele ophoging van het strand door het waterschap en de toekomstige
zeespiegelstijging hebben gevolgen voor de ligging van de pier en daarmee voor de kosten voor onderhoud en beheer. Voor het
besteden van de vrijkomende middelen wordt in overleg met onder andere de programmaraad nagedacht over alternatieven,
waarna we dit voorleggen aan de provincie ter goedkeuring.
Graag tot ziens op dinsdag 8 maart!

Op www.gemeentesluis.nl vindt u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u het laatste nieuws volgen via de maandelijkse digitale
nieuwsbrief. Heeft u vragen over het project? Of wilt u iemand aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail dan naar nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl.
De uitvoering van het project Masterplan Nieuwvliet-Bad Fase 1 wordt mede mogelijk gemaakt
met subsidie van de provincie Zeeland en het Ministerie van LNV.

