Nieuwsbrief
Perkpolder

Steeds
dichterbij

Frank van Driessche:
“Het begrip Perkpolder
wordt alleen maar sterker”
Toen Plan Perkpolder nog in de kinderschoenen stond was Frank van
Driessche al betrokken. Eerst als wethouder van de voormalige
gemeente Hontenisse en nu als wethouder van de gemeente Hulst.

In deze nieuwsbrief kunt u
de voortgang van de verschillende activiteiten volgen.
Met betrekking tot de planvorming, grondverwerving,
financiering, ophoging van
het Veerplein en de planologische procedure zijn goede
vorderingen gemaakt. De
eerste werkzaamheden
zullen plaatsvinden op het
Veerplein. Er zal worden gestart met het functievrij
maken van het Veerplein
waarna kan worden gestart met het ophogen.
De voorbereidingen voor
de officiële opening van het
kantoor op 14 oktober zijn
ook gestart. Tijdens de opening zal staatssecretaris
van financiën, dhr De Jager
aanwezig zijn.
Peter Sturmans

“Perkpolder is nu al een begrip en dat zal alleen maar sterker worden”,
vertelt wethouder Van Driessche bevlogen. “Het is een plaats waar je
het leven viert en kunt genieten van prachtige luchten, wind en water.
Mensen komen nu vooral voor het strand en de dijk. Dat blijft, maar
wel in een mooiere, beter gefaciliteerde omgeving.”
“De bewoners van het gebied en van de gemeente zijn ons eerste aandachtspunt”, voegt Van Driessche toe. “Zij zien er nog niets van, maar
achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen. Zo
ligt er al een ‘Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan’ en voldoet
het project aan alle eisen en wetten. In oktober organiseert het projectbureau open huis. Daarbij krijgt iedereen de gelegenheid om zich
uitgebreid te laten informeren.”
Van Driessche: “Een voordeel is de centrale ligging van Perkpolder. Veel
mensen zien de gemeente Hulst als een afgezonderd gebied. Maar als
je een cirkel trekt met een straal van ruim 100 km, dan zie je pas hoe
centraal we liggen.”
Van Driessche noemt het uniek hoe private en publieke partijen samenwerken om dit ambitieuze plan te realiseren: "De gemeente Hulst is erg
betrokken bij het project en voorziet een positieve invloed voor de gemeente. De middenstand in de kernen zal profiteren van de (deeltijd)
woningen en jachthaven. Dat geeft een enorme impuls aan het toeristisch product Hulst.”
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“Perkpolder is een
fantastisch gebied met
genoeg mogelijkheden!”
Co Schot:

Planning

Achttien jaar geleden begon Co Schot in zijn eentje als havenmeester op Marina Port Zélande aan het Grevelingenmeer.
Inmiddels staat de jachthaven bekend als één van Nederlands
mooiste en modernste jachthavens en werken er 75 mensen. Zij
zorgen ervoor dat gasten zich het hele jaar door thuis voelen.

2009
Definitief ontwerp
Stedenbouwkundig Plan

Co Schot ontwikkelt duurzame jachthavens; nu ook in samenwerking met Hogeschool Zeeland. “Veel jachthavens zijn
gedateerd”, zo meent hij. “Daar valt nog een wereld te winnen.
Persoonlijk hecht ik veel waarde aan duurzaamheid. Als ondernemer voel ik me verantwoordelijk voor de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen.”

2010
Definitief ontwerp
inrichtingsplan

Start sloop veerplein

Start ophogen Veerplein
2011
Start bouwrijp maken

Co Schot vindt Perkpolder een fantastisch gebied met genoeg
mogelijkheden. De komende tijd houdt Schot zich bezig met het
ontwikkelen van een masterplan voor een duurzame jachthaven in
Perkpolder. Deze plannen voegt hij samen met de huidige recreatie,
zoals het fiets-voetveer, natuurwaarden en nautische werkgelegenheid. Dat schept een meerwaarde voor de regio en de toekomstige
exploitant. Beiden hebben elkaar nodig. En dat weet Schot als geen
ander.

2012
Start verkoop

Perkpolder in beeld
Legenda
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1
Jachthaven
2
Buitendijkse natuur
3
Deeltijdwoningen
4
Permanente woningen
5
Hotel/restaurant
6
18 holes golfbaan
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Aanleg buitendijks
natuurgebied

Vlakbij nieuwe woningen en recreatievoorzieningen wordt een aantrekkelijk buitendijks natuurgebied aangelegd. Daar kunt u met eigen ogen
zien hoe vogels broeden op het schor, hun voedsel uit het slik halen of
zich verzamelen bij hoog water. Door de wisselingen in het getij en door
de natuurlijke opslibbing zal het gebied er steeds anders uitzien.
Voordat het zover is moet er tot 2014 veel werk worden verzet. Nieuwe
dijken worden gebouwd en bestaande dijken aan de binnenzijde versterkt. Op de nieuwe dijk naar de voormalige veerhaven wordt een
weg aangelegd. Pas als alle nieuwe dijken voldoende veilig zijn kan
het zeewater het gebied binnenstromen.
Op dit moment treffen Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat samen
voorbereidingen voor de uitvoering. Het ontwerp voor de nieuwe dijken
wordt gemaakt en binnenkort start een procedure voor de Milieueffectrapportage. De dijken en het nieuwe natuurgebied worden goed afgestemd op de andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Zo zijn
we straks verzekerd van een gebied, waar wonen, recreatie en natuur
in harmonie samengaan.
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De verborgen schat
van Kloosterzande
Toen de gemeente vorig jaar het snoeimes zette in de begroeiing rond
de Hof te Zande Kerk in Kloosterzande, ontdekten zij tot hun verbazing
een eeuwenoude kloostermuur. Deskundig onderzoek wees uit hoe
uniek deze muur is. Het is de enige originele cisterciënzermuur die
Nederland rijk is.
Ooit deed de Hof te Zande Kerk dienst als kapel voor cisterciënzer
monniken, die de uithof in 1200 stichtten bij het klooster op de uithof
Zande. De kapel werd verwoest en begin 1600 herbouwd op de fundamenten en met de stenen van de oude kapel.
De muur telt achttien steunberen en tussenmuurgedeelten en strekt
zich aan de zuidzijde van de kerk uit over een afstand van een kleine
vijftig meter. Door weer en wind is zo’n acht meter van de muur aangetast, en daardoor ingestort. Om deze reden is voor de restauratie
van de muur een speciale stichting in het leven geroepen. Stichting
Kerk in Klooster (KIK) zamelt geld in door middel van donaties en giften.
Zo kan deze ‘verborgen schat van Kloosterzande’ weer in oude glorie
worden hersteld.
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De kinderen krijgen daarbij een eenvoudige uitleg
over de plannen in Perkpolder. Daarna gaan ze
op vrijdag 9 oktober zelf
op bezoek in het gebied,
waar diverse activiteiten
worden georganiseerd
rondom sport, recreatie
en duurzaamheid.

Projectbureau
houdt open huis
Op woensdag 14 oktober houdt het projectbureau Perkpolder Beheer BV
open huis voor belangstellenden en genodigden. ’s Middags wordt het
bureau officieel geopend om 16.30 uur door Staatssecretaris van financiën, dhr de Jager.
Iedereen uit de regio is tot 19.00 uur van harte welkom om zelf een
kijkje te nemen. Het projectbureau is gevestigd op de bovenste etage
van het voormalige gemeentekantoor aan het Hof te Zandeplein in
Kloosterzande. Wilt u op een ander tijdstip langskomen? Maak dan
een afspraak of kijk voor actuele informatie op www.perkpolder.nl.

Perkpolder Beheer BV
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande
T 0114 68 25 22
F 0114 68 13 26
www.perkpolder.nl

In overleg met de schooldirecties verzorgt het projectbureau een presentatie voor groep 5 t/m 8, van
basisscholen Ter Duinen
en De Sandeschool uit
Kloosterzande.

