Persbericht
Start vernieuwing Banjaardgebied
Gedeputeerde Carla Schönknecht en wethouder Anja Slenter van de gemeente NoordBeveland voeren vrijdag 15 maart aanstaande samen een openingshandeling uit als
start van de werkzaamheden in het Banjaardgebied. Dit is het eerste project van de
Kustvisie waarbij de uitvoering van start gaat.
De parkeerplaats krijgt een aantrekkelijke uitstraling, er komt een belevingsroute richting het
strand en de vind- en zichtbaarheid worden sterk verbeterd. Omdat De Banjaard is
opgenomen als aandachtsgebied in de Zeeuwse Kustvisie, heeft de Provincie de gemeente
subsidie kunnen toekennen. De verleende subsidie komt o.a. uit de Regio Deal die vorig jaar
met het Rijk is gemaakt.
Werkzaamheden
Onderdeel van de werkzaamheden zijn de aanleg van een grote trap en looproute door het
gebied waarbij voetgangers en fietsers beter van elkaar gescheiden worden. Hierdoor
verbetert ook de toegankelijkheid van het gebied voor rolstoelen, kinderwagens en
bolderkarren. Naast de looproute worden onder meer ook diverse zitelementen aangebracht,
evenals een volwaardige toiletunit en een zogenaamde spotter. Hiermee beleven bezoekers
via een 360º-verrekijker op een interactieve manier de verhalen en historie van het gebied.
Tenslotte wordt gewerkt aan de vindbaarheid van het gebied door aanpassing van
bewegwijzering en zichtbaarheid, onder andere door het aankleden van de rotondes die
toegang geven tot de Banjaard.
Met vele partijen en stakeholders in het gebied werkt de gemeente ook aan het opstellen van
een gebiedsvisie waarmee een toekomstbeeld voor het kustgebied van Noord-Beveland
wordt vastgelegd.
Korte termijn maatregelen gerealiseerd
Een deel van de ‘korte termijn maatregelen’ is reeds gerealiseerd. De gemeenteraad wilde
alvast een kwaliteitsslag maken door de verschillende verkeersstromen te scheiden en
hierdoor de veiligheid te verhogen. Het fiets-voetpad op de dijk is dan ook al aangelegd als
verbinding tussen de Veerse Dam en de Oosterscheldekering. De plannen voor de verdere
beleefbaarheid, vindbaarheid en veiligheid werden verder uitgewerkt samen met Juust B.V.
uit Kapelle. Deze plannen worden met de start van de werkzaamheden werkelijkheid.

Noot voor de redactie:
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke start van de werkzaamheden in het
Banjaardgebied. Deze vindt plaats op vrijdag 15 maart van 11 tot 12.00 uur, locatie Grote
parkeerplaats bij het Banjaardstrand. Aanmelden kan via l.de.kool@noord-beveland.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente Noord-Beveland, tel: 14 0113.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland en een
bijdrage uit de Regiodeal Zeeland.

