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WAAR STAAN WE NU?

Ruim een jaar geleden is het Integrale Masterplan toerisme & recreatie Wemeldinge vastgesteld.
We zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda 2021-2022. Vanuit het college
en de gemeenteraad is geld vrijgemaakt om de projecten te kunnen uitvoeren. Om de ambities
uit het Masterplan te kunnen waarmaken, zijn we volop bezig om extra financiële middelen via
(Europese) subsidies te verkrijgen. 

Aan de slag met de uitvoeringsagenda

WAT IS ER AL IN GANG GEZET?

Wemeldinge mag zich rijk rekenen met een bijzondere onder- en bovenwaterwereld. De flora en
fauna in de Oosterschelde is zeer gevarieerd en uitbundig. Vandaar dat Wemeldinge de enige vijf
sterren duik hotspot van Nederland is. Op en naast het water leven duizenden vogels, dieren en
planten. Duikers uit heel Europa kennen de schatten die zich onder het wateroppervlak
bevinden. Er liggen volop kansen om deze schatten ook op andere manieren toegankelijk en
beleefbaar te maken. Bijvoorbeeld aan de hand van interactieve beleefroute fysiek en digitaal. 
 Ook het verhaal van Parlevinkers willen we hierin meenemen. 

Interactieve belevingsroute

Beste inwoners en ondernemers,

Ruim een jaar geleden is het Integrale Masterplan
toerisme & recreatie Wemeldinge vastgesteld. We zijn
volop bezig met de uitvoering van de plannen. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar (de
uitvoeringsagenda 2021-2022) en informeren wij u over
waar we nu staan. En kijken we met u vooruit naar de
uitvoeringsagenda 2023. Namens het college van
burgemeester en wethouders wens ik u fijne feestdagen.

Jon Herselman
Wethouder gemeente Kapelle



Eind juni 2022 zijn vier getijdenbakken
gerealiseerd in samenwerking met het
Waterschap, Nationaal Park Oosterschelde en
Delta. De getijdenbakken vormen een onderdeel
van de interactieve belevingsroute
Oosterschelde. Door middel van de
getijdenbakken kunnen inwoners en bezoekers
de flora en fauna van de onderwaterwereld van
de Oosterschelde ontdekken. Ook wordt er
gewerkt aan de ontwikkeling van een
informatiebord, zodat men meer te weten kan
komen over de flora en fauna die te zien is. De
borden worden in het voorjaar van 2023
geplaatst. Samen met Waterschap en NPO
bekijken we hoe de toegankelijkheid verbeterd
kan worden.

Getijdenbakken

Het vergroenen en beleefbaarder maken van de dijken langs de Oosterschelde staat hoog op de
agenda. Er zijn informatieborden geplaatst, waarbij er plaats is gemaakt voor 1 overzichtelijk
bord in plaats van allemaal losse borden. Ook willen we bloemdijken gaan realiseren. We houden
daarbij rekening met mengsels die passen bij de zilte omstandigheden. Ook kijken we naar
mengsels die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en erosiebestendigheid. Hierbij
trekken we nauw op met het Waterschap en het Nationaal Park Oosterschelde. Eind 2022 vinden
er onderzoeken plaats naar de kleilaag in relatie tot veiligheid. Op basis van het onderzoek zal in
overleg met onder andere het Waterschap bekeken worden of, en zo ja welk, bloemenmengsel
gebruikt kan worden. 

Informatieborden en bloemendijken

Er is een plan opgesteld voor (onder meer) het veiliger maken van de duiktrappen. Dit is een
nadrukkelijke wens vanuit gasten en bezoekers. Er is inmiddels opdracht verleend en de trappen
worden in samenwerking met de Nederlandse en Belgische Onderwatersportbond gerealiseerd
in januari 2023. Beide onderwatersportbonden dragen financieel bij.

Antislipmatten

In de zomer zijn we gestart met een overlegtafel. Samen met betrokken inwoners, ondernemers
en andere stakeholders hebben we een route langs de Oosterschelde gewandeld en opgehaald
wat de verhalen en pareltjes waren van de deelnemers. Ook hebben we een brainstormsessie
georganiseerd met experts op het gebied van verhaallijnen en digitale belevingen. Tot slot
hebben we ons laten inspireren en informeren over mooie voorbeelden in de nabije omgeving. 

Voor de zomer van 2023 zal in samenwerking met een extern bureau en betrokken inwoners en
ondernemers een digitale beleving gerealiseerd zijn. Alle activiteiten gekoppeld aan de
interactieve belevingsroute worden mede mogelijk gemaakt door de gelden van de Regiodeal
Zeeuws-Vlaanderen en een subsidie van het Maritiem Fonds.



Tijdens de participatiesessies met inwoners en stakeholders is naar voren gekomen dat men een
centrale opgang wenst met een hellingbaan. Op deze manier wordt de dijkopgang toegankelijk
voor mensen in een rolstoel, mensen met kinderwagens, etc. Er zijn verschillende sessies met het
Waterschap geweest om te kijken waar en of deze hellingbaan gerealiseerd kan worden. Op dit
moment worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Zodra alle resultaten bekend zijn
informeren we de direct omwonenden. Deze opgang is ook onderdeel van de belevingsroute.

Mindervalide opgang

In november is aan een extern adviesbureau opdracht gegeven om samen met de stakeholders
en gemeente een boulevardvisie en uitvoeringsplan op te stellen. We werken toe naar een
boulevard die veilig, aantrekkelijk en groen is, en die een verblijfsgebied kan worden voor
inwoners en bezoekers. Om te komen tot een gedragen boulevardvisie starten we een
overlegtafel met inwoners, ondernemers en andere stakeholders die zich hier onlangs voor
hebben aangemeld.

Boulevardvisie

Samen met de toeristische ondernemers willen we graag digitaal zichtbaar zijn. Door het
wegvallen van VVV Zeeland is de rol van het gastheerschap weer bij gemeenten komen te
liggen. Er is afgelopen jaar een toeristische website www.debloesemvanzeeland.nl ontwikkeld. In
juli is de website gelanceerd. We zijn steeds op zoek naar nieuwe content. Daarom vragen we
aan alle toeristische ondernemers en organisatoren van evenementen en activiteiten om actuele
informatie te delen op de website. In 2023 zal de website ook in het Engels vertaald worden.

Toeristische website

Om de bezoekers in Wemeldinge gastvrij te onthalen, is de wens om een openbaar toilet te
realiseren. Diverse locaties worden onderzocht in afstemming met het Waterschap. Komende
periode vindt de gunning plaats voor het leveren van de toiletvoorziening. We hopen dat de
toiletvoorziening in de zomer 2023 gerealiseerd is. De direct omwonenden worden hier over
geïnformeerd.

Openbare toiletvoorziening



MEER WETEN OF VRAGEN?
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.

EN VERDER...

In de gemeente Kapelle zijn ook in 2023 innovatievouchers beschikbaar voor ondernemers in de
toeristische sector. De vouchers richten zich op de ondersteuning bij het zetten van
vervolgstappen in de ontwikkeling van een bedrijf. Ondernemers uit de vrijetijdssector (horeca,
verblijfsrecreatie, watersport en dagattracties) kunnen een beroep doen op deze vouchers.

Naast de innovatievouchers, is er ook de mogelijkheid tot maatwerkadvies. Hierbij wordt een
expertteam ingezet die tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf langskomt. In de
werkbijeenkomst ontwikkelen ze een integraal advies met als resultaat een samenhangend
kwaliteitsplan.

Via een intakegesprek met de accountmanager van Impuls Zeeland wordt gekeken naar de
innovatievraag/het idee en de mogelijkheid voor een voucher. Afhankelijk van de vraag wordt er
door Impuls Zeeland een voucher toegekend of een maatwerkadvies. Toegekende vouchers zijn
inzetbaar voor het inschakelen van externe expertise met als uitgangspunt dat de ontwikkeling
een kwaliteitsverbetering is voor het bedrijf. Denk aan een toeristisch adviseur die helpt bij de
ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk
inrichtingsplan maakt. Er zijn komende twee jaar vier innovatievouchers beschikbaar. Per
voucher is er maximaal € 5.000,- beschikbaar, waarbij de ondernemer 50% van de totale kosten
voor zijn/haar rekening neemt. Deze vouchers worden mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van Provincie Zeeland en de gemeente Kapelle.

Voor meer informatie over de innovatievouchers en advies op maat voor ondernemers kunt u
contact opnemen met Stefan Coppoolse via stefancoppoolse@impulszeeland.nl. 

Innovatievouchers en advies op maat

WIJ WENSEN U FIJNE
FEESTDAGEN!


