
Op 19 oktober 2021 is het Integrale Masterplan Wemeldinge vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dat betekent dat we gezamenlijk aan de slag kunnen met de 
uitvoeringsagenda 2021-2022! Het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad hebben ook financiële middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven
aan de projecten. Om de ambities uit het Masterplan waar te kunnen maken, verkennen we 
ook de mogelijkheden van extra financiële middelen via (Europese) subsidies.

Momenteel wordt er samen met o.a. ondernemers uit Wemeldinge en Kapelle gewerkt aan 
een uitvoeringsagenda voor de detailhandel in Wemeldinge en Kapelle. De acties die hieruit 
voortkomen voor Wemeldinge, worden gekoppeld aan de acties vanuit het Masterplan. Door
de coronamaatregelen kon de fysieke werksessie in november helaas niet doorgaan. We 
hopen in het voorjaar van 2022 opnieuw een werksessie te kunnen plannen.

Door het wegvallen van VVV Zeeland is de rol van het gastheerschap weer bij gemeenten 
komen te liggen. Ook binnen de gemeente Kapelle zijn we daarmee aan de slag gegaan. We 
hebben alle ondernemers een enquête toegestuurd met daarin vragen over hoe we het 
gastheerschap in de gemeente Kapelle het beste vorm kunnen geven. Digitale zichtbaarheid 
is als één van de belangrijkste zaken naar voren gekomen. Daarom wordt er nu gewerkt aan 
een toeristische website. Met een groep ondernemers hebben we begin december 
gebrainstormd over het eerste concept. Ook zoeken we hierbij de verbinding met de
provinciale en regionale plannen. In het voorjaar van 2022 hopen we de toeristische website te
lanceren. 

N I E U W S B R I E F  J A N U A R I  2 0 2 2  |  G E M E E N T E  K A P E L L E

MASTERPLAN WEMELDINGE
Waar staan we nu en wat gaan we de komende tijd doen?

Uitvoeringsagenda detailhandel

Het Integrale Masterplan Wemeldinge is vastgesteld

WAAR STAAN WE NU?

WAT IS ER AL IN GANG GEZET?
Gastheerschap - Toeristische website



U kunt contact opnemen met Erik Philipse of Tatiana
Booi (masterplanwemeldinge@kapelle.nl). Op de website
van de gemeente Kapelle vindt u meer informatie: 
www.kapelle.nl/masterplan-wemeldinge.

Ondernemers in de vrijetijdssector in de gemeente Kapelle kunnen gebruik maken van een
innovatievoucher. De vouchers helpen bij de eerste stappen van de realisatie van uw plannen.
Het doel van de voucher is om u als ondernemer te ondersteunen bij ontwikkelplannen. Met 
de voucher kunt u namelijk een externe adviseur inschakelen die helpt bij het beantwoorden
van uw innovatievraag. Denk aan verduurzaming, conceptontwikkeling, het ontwikkelen van
een toekomstvisie of landschappelijke inrichting of herstructurering.
 
Al meer dan twintig toeristische ondernemers in Zeeland maakten succesvol gebruik van de 
voucherregeling. De gemeente Kapelle heeft vier vouchers beschikbaar. Interesse? Neem dan 
contact op met projectmanager Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl.

Diverse onderwerpen uit het Masterplan willen we samen met u vormgeven. Dit doen we door 
overlegtafels te organiseren. Ca. 38 mensen hebben zich aangemeld voor deze overlegtafels. 
De eerste overlegtafel waarmee we gaan starten gaat over de interactieve belevingsroute. Met 
behulp van digitale visualisaties willen we de onderwaterwereld van de Oosterschelde 
uitbeelden. Ook het verhaal van de Parlevinkers nemen we hierin mee.

Parallel wordt een overlegtafel rondom Mural Art opgestart, waarmee we de damwanden bij
de jachthaven willen voorzien van kunst en daarmee het gebied meer beleefbaar te maken. 
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden bij de damwanden qua constructie en 
technische haalbaarheid.

Ook de dijken willen we beleefbaarder maken door bloemen en/of kruiden in te zaaien. We 
verkennen nu de mogelijkheden en de meest geschikte mengsels voor de dijken met de 
betrokken partijen. We streven naar een natuurvriendelijk dijkbeheer waarbij we ook inzetten 
op de biodiversiteit.

Verder zijn er diverse offertes opgevraagd ten aanzien van de realisatie van de antislipmatten 
om de duikvoorziening te verbeteren en voor de realisatie van de getijdebakken.

TOT SLOT WENSEN WIJ U EEN GELUKKIG EN 
GEZOND 2022!
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