Overzicht activiteiten Masterplan Wemeldinge 2021-2022
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die we dit jaar in het kader van
Masterplan Wemeldinge in gang willen zetten of zaken die gestart zijn om onze ambitie
‘Wemeldinge: het onontdekte geheim va de Oosterschelde’ waar te maken. Het overzicht bestaat uit
een drietal onderdelen: procesmatige activiteiten, werk met werk activiteiten en laaghangend fruit
activiteiten.

Ambitie 2030

Procesmatige activiteiten
•
•

•

Gebiedsontwikkeling Wemeldingse bos, ’t Keldertje en omgeving
Integrale boulevard visie: herinrichting binnendijk en boulevard:
o Optimaliseren en renoveren oversteekplaats fietsers en voetgangers vanuit
jachthaven naar dorp
o Nieuwe aangepaste dijkopgang mindervalide
o Herinrichting boulevard met aandacht voor snelheid, type gebruikers, parkeren en
doorgang naar het dorp
o Parkeren beter inrichten
Uitvoeringsagenda detailhandel: momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor
de detailhandel van Wemeldinge en Kapelle. De acties m.b.t. Wemeldinge voortkomend uit
deze agenda zijn gekoppeld aan de acties vanuit het Masterplan.

Werk met werk activiteiten
•

•

•

Sanitair voorziening om omkleedplaats strandgasten combineren met een particulier
initiatief gericht op een pop up voorziening nabij het strand. Daarmee wordt ook gehoor
gegeven aan de behoefte aan meer toezicht op het strand (veiligheid).
Opzet van gastheerschap gemeente Kapelle door onder meer de realisatie van toeristische
portal (met een duidelijke link naar MKB Wemeldinge en in nauwe samenwerking met MKB
en andere stakeholders).
Verkenning naar mogelijke speelvoorziening in de kern Wemeldinge met behulp van een
dialoogtafel. Speeltuinen van de Oosterscheldestraat staan wel op de agenda voor
verbetering, wordt nu gecombineerd met mogelijke ontwikkeling van Garage De Witte en
EU-project Wemeldinge-Noord. Aanpak zoals ook in de kern Kapelle is gedaan: daar zijn
vooraf 3 bedrijven geselecteerd met de vraag ontwerp wilden maken obv bedrag creatieve
invulling door ontwerpers wel obv randvoorwaarden en richtbedrag. Ontwerpen zijn
voorgelegd aan de bewoners en iedereen mocht daarop stemmen.

Laaghangend fruit activiteiten
•
•

•
•
•
•
•

Jaarlijks beschikbaar stellen van een tweetal innovatievouchers om ondernemers in de
gelegenheid te stellen een kwaliteitsimpuls te geven aan de verblijfsrecreatie.
Toegang Wemeldingse strandjes voor honden: hondenbezitters kunnen tot 9.00 uur in de
ochtend en na 21.00 uur in de avond ook tijdens de zomer op het strand met hun honden
wandelen.
Deelname aan Zeeuwse campagne ‘Leuk dat je hier bent’;
Verfraaien van omgeving door te starten met inzaaien van bloemdijken en verkenning naar
mogelijkheden inzet mural art (zoals de damwanden nabij de jachthaven);
Realisatie antislipmatten om daarmee de duikvoorziening te verbeteren;
Realisatie getijdebakken in samenwerking met NPO en Waterschap;
Realisatie interactieve belevingsroute: Duik in de Oosterschelde en Parlevinkers met behulp
van digitale visualisaties. Voor de interactieve belevingsroute wordt voor beide onderwerpen
een dialoogtafel opgezet.

