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Hansweert, 24  juli 2014  

 
 
Aan de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal 
 

 
Steller  : C.A. Verburg, PvdA Reimerswaal  

 
Onderwerp : kansen voor Hansweert rondom dijkversterking  

 
 
Geacht College,  
 
In 2015 gaat de Werfdijk in Hansweert (de zeedijk langs de Westerschelde) in het kader van dijk-
versterking volledig op de schop. Uiteraard zullen de werkzaamheden zorgen voor enige overlast. 
Inwoners en bezoekers van Hansweert zullen in de periode van de zomer tot in het najaar hinder 
ondervinden. Het is van groot belang dat de gemeente zich inzet om deze overlast zoveel mogelijk 
te beperken. Daarnaast ziet de fractie van de PvdA in combinatie met de geplande dijkversterking 
ook kansen voor Hansweert. Kansen, waarmee het toeristisch potentieel van Hansweert beter kan 
worden benut. 
 
De PvdA Reimerswaal heeft in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2014 – 2018 al aangegeven toeristische mogelijkheden te zien in Hansweert. De komende dijkver-
sterking biedt mooie kansen om in dat kader aan 3 initiatieven een (positieve) slinger te geven.  
Dit vraagt echter wel een actieve houding van het college. Die actieve houding kan bestaan uit het 
uitdragen van een heldere visie op de toekomst van toerisme en recreatie in Hansweert. Hande-
lend vanuit die visie kan met de dijkversterking werk met werk worden gemaakt.  
Tot nu toe toont het college zich, in de behandeling van aanvragen en bij de beantwoording van 
vragen uit de raad, erg afwachtend en geeft weinig blijk van ambities!   
 
Horeca-paviljoen 
Hansweert ligt centraal tussen Wemeldinge, Yerseke met de Yerseke Moer, de stad Goes en de 
Zak van Zuid-Beveland. En Hansweert heeft door het fiets-voetveer een rechtstreekse verbinding 
met Zeeuws-Vlaanderen, waardoor zelfs de stad Hulst op fietsafstand ligt. Nu reeds lopen diverse 
fietsroutes over Hansweert. Hierdoor is een behoorlijke toeloop ontstaan bij de plaatselijke horeca-
bedrijven en bij het uitkijkpunt ‘Amos’ langs de Westerschelde.  
Een plaatselijke horeca-ondernemer heeft reeds eind 2012 (!) een verzoek ingediend voor het op-
richten van een horeca-paviljoen op de kop van de voormalige buitenhaven bij Amos met vrij uit-
zicht over de Westerschelde. De grond is in erfpacht bij de gemeente (onlangs is besloten dit ook 
zo te laten) en de locatie is in de Structuurvisie kernen en bedrijfsterreinen door de raad aangewe-
zen als locatie voor een horecabedrijf.  
De fractie van de PvdA is van mening dat het college hier te passief in optreedt en ten opzichte 
van Rijkswaterstaat een te afwachtende houding aanneemt. De aanvraag ligt er al meer dan an-
derhalf jaar en lijkt vooralsnog in het lokaal beleidskader te passen. Initiatieven van ondernemers 
worden door de trage handelswijze van het college sterk ontmoedigd.  
Het college dient naar ons inzien met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over de mogelijkheden op 
die locatie, niet over de onmogelijkheden. De dijkversterking kan hier een rol in spelen. Werk met 
werk maken in deze is het aanleggen van faciliteiten naar bedoelde locatie (elektra en wateraan-
sluiting, verbreding bestaand pad t.b.v. bevoorrading, etc.). 
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Camperplaatsen 
De bestaande 5 camperplaatsen zullen in de zomer van 2015 (tijdelijk) het veld moeten ruimen, 
om pas weer in het daaropvolgende najaar terug te keren. Leefbaar Reimerswaal bracht dit reeds 
eerder onder de aandacht door te vragen naar alternatieven voor de periode dat de camperaars 
niet op hun vaste stek kunnen staan. Het college had hierop nog geen antwoord.  
Het aantal camperplaatsen is nu beperkt tot 5, maar de vraag is groter dan het aanbod. Regelma-
tig staan er meer camperaars dan toegestaan of keren aankomende camperaars om bij het zien 
van een vol terrein. De locatie van de camperplaatsen is geliefd bij camperaars vanwege het vrije 
uitzicht over de Westerschelde. Camperaars bezoeken vervolgens de plaatselijke horeca en mid-
denstand.  
De dijkversterking kan in deze gebruikt worden om het aantal bestaande plaatsen niet alleen uit te 
breiden, maar ook te voorzien van faciliteiten in de vorm van bijvoorbeeld een sani-zuil, waardoor 
camperaars (tegen betaling) gebruik kunnen maken van water, elektriciteit, en een uitstort voor 
vuilwater.  
Het college is hierin naar mening van de PvdA  te passief. Een alternatief voor de periode tijdens 
de dijkversterking is er nog niet en men loopt ook niet warm voor uitbreiding/verbetering van het 
aantal plaatsen. Uitbreiding van het aantal plaatsen ook goed voor de lokale horeca en midden-
stand en daarmee behoud van voorzieningen. In het kader van kleine kernenbeleid zou het college 
dus uitbreiding/verbetering van het aantal plaatsen in Hansweert actief moeten oppakken. De dijk-
versterking biedt die kansen. Werk met werk op het gebied van het aanleggen van leidingen en 
afvoeren en het herinrichten/uitbreiden van het terrein. 
 
Strandje 
Opspuiten van het strandje staat al jaren op het verlanglijstje van menig Hansweertenaar. Het 
strandje groeit de laatste jaren van nature al groter, maar een helpende hand door het eens een 
keer goed op te spuiten zou zeker welkom zijn. Een volwaardig zuiderstrand zal vervolgens niet 
alleen Hansweertse bezoekers trekken, maar zal ongetwijfeld ook een regiofunctie krijgen. De 
grond (buitendijks) is eigendom van aannemingsbedrijf van der Straaten. Het college kan de ko-
mende periode gebruiken om met het bedrijf te onderhandelen over de mogelijkheden het strandje 
op te waarderen tot een volwaardig, publiek toegankelijk strandje geschikt voor dagrecreatie. Juist 
voor de eigenaar  zullen voordelen van een volwaardige inrichting aantrekkelijk kunnen zijn.  
De dijkversterking is een ideale periode om het strandje op te hogen en parkeerplaatsen in te rich-
ten voor de bezoekers. Ook hier werk met werk. 
 
 
Actieve inzet 
De fractie van de PvdA is van mening dat het college voor wat betreft alle 3 de genoemde punten 
momenteel te passief en afwachtend is. Dit blijkt uit de mondelinge beantwoording van vragen in 
het verleden n.a.v. het verzoek tot een paviljoen bij Amos en de genoemde vragen van Leefbaar 
Reimerswaal over de camperplaatsen.  
Juist nu is het zaak hier actief te worden. De dijkversterking wordt momenteel voorbereid zodat 
men volgend jaar snel aan de slag kan. Het college dient nu in onderhandeling te gaan met de 
betrokken instanties om de genoemde punten voor het seizoen van 2016 gerealiseerd te zien. 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Welke alternatieven zijn er voor de camperplaatsen, wanneer de bestaande voorziening tij-
dens de werkzaamheden voor de dijkversterking tijdelijk niet beschikbaar is? 
 

2. Ziet het College mogelijkheden het aantal camperplaatsen op de huidige locatie na realisa-
tie van de dijkversterking uit te breiden (qua aantal en faciliteiten). 
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3. Is het college met de PvdA fractie van mening dat de werken rondom de dijkversterking een 
goede gelegenheid is voor het realiseren van een volwaardig strandje op de locatie bij Van 
der Straaten? En welke mogelijkheden ziet het college om hierin ‘werk met werk’ te ma-
ken? 
 

4. Is het college derhalve bereid met de eigenaar in overleg te treden en het strandje publiek 
toegankelijk te maken, op te (laten) spuiten en verder in te richten (parkeerplaatsen, e.d.)? 
 

5. Wat is de status van de aanvraag voor de realisatie van een horeca-paviljoen bij Amos, zo-
als ingediend in 2012?  
 

6. Welke kansen en mogelijkheden ziet het college voor realisatie (door een ondernemer) van 
een dergelijk horeca-paviljoen bij Amos? 
 

7. Is het college bereid met betreffende instanties actief in gesprek te gaan om realisatie van 
genoemd paviljoen mogelijk te maken ? 
 

8. Deelt het college de mening van de fractie van de PvdA dat tijdens de komende werk-
zaamheden voor de dijkversterking kansen liggen voor de ontwikkeling van het toeristisch 
potentieel van Hansweert?  
En is het college bereid in de voorbereiding op de komende werkzaamheden zich in te 
spannen om ‘werk met werk’ te maken, zodanig dat alle 3 genoemde punten gerealiseerd 
kunnen worden? 

 
 
Ondertekening 
 
Hansweert, 24 juli 2014 
 
 
C.A. Verburg  
PvdA Reimerswaal 
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