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„We brengen Perkpolder tot leven met
golfbaan, jachthaven en nieuwe natuur.”
De aandeelhouders van Perkpolder zijn het er allemaal over eens.
´Eerst zullen we functies zoals golfbaan, jachthaven en nieuwe
natuur moeten creëren, voordat Perkpolder als woonlocatie in
beeld komt.´

Afgelopen zomer is een belangrijke mijlpaal gehaald door de
uitspraak van de Raad van State.
Hiermee is er een onherroepelijk
bestemmingsplan op basis waarvan het project verder kan.
Verderop in onze nieuwsbrief
treft u hier meer informatie over
aan.
De samenstelling van de aandeelhouders is de afgelopen
maanden gewisseld. Bij de provincie had dat te maken met de
provinciale verkiezingen eerder
dit jaar terwijl het bij de private
partijen te maken had met een
personele wisseling. In deze
nieuwsbrief worden de drie
nieuwe personen aan u voorgesteld.
Ik hoop dat u met plezier en
interesse deze nieuwsbrief leest.
Mocht u vragen of suggesties
hebben laat het ons dan weten
via de website Perkpolder.nl.

Peterans
Sturm

Aan het woord is Timon van der Horst van Bouwfonds Ontwikkeling. Pas als mensen de nieuwe identiteit van Perkpolder ervaren, kunnen we de aantrekkelijkheid
van het gebied als woonlocatie laten zien.
Uit het vorig jaar uitgevoerde marktonderzoek is gebleken dat veel mensen er
moeite mee hebben zich een beeld te vormen van het wonen en recreëren in
Perkpolder. Als binnen afzienbare tijd mensen naar Perkpolder komen om te
golfen op een van de mooiste banen van Nederland en de unieke natuur en de
sfeer van de jachthaven te beleven, zal dat snel veranderen.
De kwaliteiten van het gebied zullen we in de ontwikkeling optimaal benutten,
vult Gino van Driessche van AM aan. De slogan van Perkpolder is ´Geniet van de
Zeeuwsvlaamse elementen´. Een van die kwaliteiten is de rust en de stilte. Tijdens
de voorstelling van het Zeeland Nazomerfestival werd die stilte nog eens extra
benadrukt. En ook al is er reuring, dan nog blijft het gevoel van rust overheersen.
We richten ons ook op een andere doelgroep dan bijvoorbeeld een plaats als
Knokke. We kunnen Perkpolder ook niet vergelijken met een badplaats. De
mondaine uitstraling met flamboyante mensen past hier niet. De nadruk in
Perkpolder moet komen te liggen op het genieten, het bourgondische leven. Je
moet je er direct thuis voelen.
“Dit speciale plekje in de kop van Hulst heeft een geweldig achterland met een
prachtig fietsknooppuntennetwerk. Maar er is nog veel meer te beleven. En moet
je eens kijken waar je allemaal terecht komt als je een cirkel van 100 km rond
Perkpolder trekt, zegt Kees van Beveren, gedeputeerde van de provincie Zeeland
enthousiast.
Achter de schermen wordt er nu door alle partijen hard gewerkt. Het is lastig dat
we dit niet aan de mensen kunnen laten zien, zegt Van Beveren. Het lijkt nu dat
het project stil ligt maar dit is zeker niet het geval. Alle procedures moeten eerst
doorlopen zijn en alle gronden in eigendom alvorens de schop de grond in kan.
De samenwerking blijft voorspoedig verlopen al merkt Van Beveren wel dat de
belangen van de publieke en de private partijen niet altijd overeenkomen. Het is
daarom erg belangrijk om te blijven zoeken naar de juiste balans en de risico's
steeds onder ogen te blijven zien. Het vertrouwen en de wil om er samen iets
moois van te maken, bindt de partners van Perkpolder.
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Wie is wie?

Timon van der Horst

Gino van Driessche

Kees van Beveren

Aandeelhouder namens
Bouwfonds Ontwikkeling BV

Aandeelhouder namens AM

Aandeelhouder namens
de Provincie Zeeland

Planning
Afgelopen zomer is een belangrijke mijlpaal gehaald door de uitspraak van de
Raad van State. Hiermee is er een onherroepelijk bestemmingsplan op basis
waarvan het project verder kan. We moeten echter wel reëel blijven. Het huidige
macro-economische klimaat is van invloed op de gebiedsontwikkeling. Natuurlijk
willen we zo snel mogelijk tot realisatie overgaan, maar elke investeringsbeslissing
zal weloverwogen genomen moeten worden en hiermee gepaard gaande risico’s
zullen in kaart moeten worden gebracht en beheersbaar moeten worden
gemaakt.

Aankomende besluiten
7-9-2011 tot en met 20-10-2011
periode van terinzagelegging ontwerp-projectplan dijkverlegging en
daarmee gepaard gaande vergunningaanvragen (Nb-vergunning,
ontgrondingenvergunning, vergunning Wegenverkeerswet).
eind 2011 - begin 2012
wordt door GS een gecoordineerd besluit genomen over projectplan
dijkverlegging en daarmee gepaard gaande vergunningen
(Nb-vergunning, ontgrondingenvergunning, vergunning Wegenverkeerswet).

Westelijke Perkpolder
Begin 2013
start landscaping golfbaan
2014
start verkoop eerste woningen
2016
afronding aanleg golfbaan
en clubhuis
4e kwartaal 2015
start bouw eerste woningen

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen

Perkbeach

Cultuurpaviljoen de Perk

Een vraag die meerdere keren per
jaar aan bod komt is de volgende:
‘Blijft het strandje?’.
Het antwoord is ook altijd dezelfde: ‘Ja, het strandje blijft!’. Ter
illustratie hiervan een kleine
impressie van het strandje in
Perkpolder op 1 oktober jl.
Prachtig weer en veel vertier op
het strandje.

Wie wel eens in Perkpolder is geweest kent cultuurpaviljoen de
Perk. Dit karakteristieke gebouw staat onderaan de dijk, aan de
linkerkant van de voormalige jachthaven.
Sinds 01 oktober 2010 zwaaien
Leenderd Spaans en See van Dijck
hier de scepter.
Het paviljoen de Perk is omgedoopt
tot cultuurpaviljoen de Perk. Met de
hoofdthema's live muziek, eten en
drinken, workshops en kunst proberen ze een zo breed mogelijk
publiek aan te spreken.
Bijna iedere zondagmiddag organiseren zij live muziek. Er zal veel
akoustische, bluesy maar vooral
sfeervolle muziek te luisteren en
kijken zijn. Om 15:00 uur beginnen
de optredens en duren tot 18:30 uur. Het volgen van een workshop sieraden
maken en het bezoeken van een expositie staan tegenwoordig ook op de agenda.
Iedereen is welkom. Of je er nu komt voor een concert of je wilt graag na een
bezoek aan het strand wat eten en drinken.
Meer informatie is te vinden op hun website:
http://cultuurpaviljoendeperk.weebly.com
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Nieuwe zeedijken in Perkpolder
In de afgelopen weken heeft een aantal ontwerpvergunningen en -besluiten ter
inzage gelegen. Daarmee is de wettelijke procedure gestart voor het aanpassen
van de zeedijken in Perkpolder. Deze aanpassingen zijn nodig om een nieuw
buitendijks natuurgebied te realiseren en het voormalige veerplein te bebouwen.
De nieuwe zeedijken zijn ontworpen binnen de ruimte die het nieuwe bestemmingsplan geeft. Het uiterlijk van de nieuwe zeedijken bestaat uit een combinatie
van steenachtige materialen waar het moet, en gras waar het kan. Op deze
manier wordt een aantrekkelijk gebied gecreëerd. De zeedijken worden zoveel
mogelijk gebouwd met grond uit de polder waar het nieuwe, buitendijkse
natuurgebied komt.
De aannemer die het werk gaat uitvoeren, wordt in 2012 geselecteerd. De
uitvoering zal zijn in de jaren 2013-2015. Na afloop van de werkzaamheden zal van
nature een waardevol gebied met slik en schor gaan ontstaan.

Perkpolder Beheer BV
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande
T 0114 68 25 22
F 0114 68 13 26
www.perkpolder.nl
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Wilt u deze nieuws brief ook ontvangen?
Meld u dan gratis aan
op www.perkpolder.nl.

