From: Beschermdekust <Beschermdekust@Natuurmonumenten.nl>
Sent:
Monday, November 7, 2016 1:56:58 PM
To:
statengriffier
Cc:
Subject: Kustbeschermers sporen provincies en gemeenten aan tot harde afspraken kust
Geachte griffier van de provincie Zeeland,
Met de principe-afspraken in het concept Kustpact wordt een belangrijke en onmisbare stap naar betere bescherming van waardevolle kustlandschappen gezet.
Wij roepen alle betrokken overheden op om het concept Kustpact ook daadwerkelijk te tekenen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de samenleving, bij
burgers, een enorme betrokkenheid is bij het ruimtelijk beschermen van de unieke waarden van de kust: natuurlijkheid, ongereptheid, leegheid, duisternis, stilte
en publieke toegankelijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat kustprovincies en -gemeenten het concept Kustpact ook daadwerkelijk onderschrijven – én de
intenties hieruit omzetten in harde, ambitieuze afspraken. Onze unieke kust staat namelijk op het spel en dat gaat velen aan het hart. Dichter Ingmar Heytze liet
zich inspireren door hartenkreten van duizenden Kustbeschermers en schreef ‘Kustlied’; een prachtige ode aan de kust.
U heeft onlangs een aantal e-mails van betrokken Kustbeschermers ontvangen. Zoals we eerder hebben laten weten hebben we de overige reacties opgespaard.
Hierbij sturen we u alle aan uw gemeente gerichte oproepen toe die in een kleine twee weken zijn verzameld.
Wij verzoeken u bijgaande informatie op korte termijn onder de aandacht te brengen bij de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, en als inkomende
stukken te behandelen bij uw besluitvorming over de kust en het concept Kustpact.
Alvast bedankt en hartelijke groeten,
Team Bescherm de kust, namens vele Kustbeschermers

Roos Kooiman
Communicatieadviseur
Regio Zuid-Holland/Zeeland
Stationsplein 45 –A3/202
T 010 – 21 70 139
www.natuurmonumenten.nl

3013 AK Rotterdam
M 06 – 135 35 399

Ik werk op maandag, dinsdag of woensdag en donderdag.
Doe mee met Natuurmonumenten en bescherm natuur in Nederland.

Inzendingen mailactie ‘Kustpact: van woorden naar daden’ - provincie Zeeland
Van:

Persoonlijke boodschap:
Alsjeblieft geen bebouwing op het strand of in de duinen
Ik hoop dat alle volksvertegenwoordigers bewust worden van de schoonheid van onze kust. De rust
en ruimte die we daar samen kunnen ervaren.
Laten we met zijn allen deze kust beschermen. De gevolgen van bebouwing in onze kustgebieden
zijn onomkeerbaar.
Neem de hartenkreten van de burgers serieus en stem tegen de bouwplannen!
U bent bestuurder dankzij de burgers en niet ondanks de burgers!
De kust geeft rust. U komt er toch ook wel eens ? Geen bebouwing aan de kust !
Het is verleidelijk de beloftes & belangen van projectontwikkelaars & bouwers voor lief te nemen.
Maar let op; als iedere gemeente voor zich op die manier de teugels laat vieren, is de Zeeuwse kust
binnen 5 jaar vol, onaantrekkelijk voor Duitsers en Belgen zonder 'huisje' & op haar retour. De vraag
Bebouwing zou wel eens negatief kunnen uitwerken voor de betreffende horeca, resorts,
gemeenten enz. daar het niet onmogelijk is, dat bezoekers deze gaan mijden, teneinde zo een daad
te stellen.
Deze kust maakt Zeeland het waard om in te wonen maar ook voor de toerist om te komen
recreeren.
Onze kust is uniek! en prachtig zoals die is. Laat deze zo zijn voor deze en volgende generaties.
Geen 2e Blankenberge of Knokke brrrr
laat de kust een kust blijven !!!
Geacht College
Het is onaanvaardbaar als er langs de Nederlandse kust gebouwd gaat worden. Het landschap
staat al onder grote druk en mag zeker niet
ten onder gaan aan bouwdriften van mensen en bedrijven die zich ermee verrijken
Afgelopen zomer waren wij weer op vakantie aan de Zeeuwse kust. Gewoon op een camping een
klein stukje van de kust. Binnen vijf minuutjes waren we op het strand en konden we geniet van het
uitzicht... zonder bebouwing!
Goed, u weet hoe mooi de kust nu is in Schouwen Duivenland
Beter, u kunt dat beter dan ik actief beschermen
Best, dat we daar samen blijvend van kunnen genieten
Juist de ruimte en de vrijheid van de kust, de zee en het strand geeft ons geluk
Stop de horizonvervuiling van de windmolens!
Handen af van onze mooie kustgebied. Geef de natuur de ruimte door rust te houden aan het
strand
Afblijven van onze mooie kust. Niet alleen het grote geld heeft recht op dit prachtige gebied. Ook wij
willen genieten. Er is al genoeg beton in Nederland.

Er zijn al teveel huizen gebouwd aan de kust zonder goed plan. De zogenaamde werkgelegenheid
bestaat uit laagbetaalde schoonmakers die tijdelijk hier werken. Intussen is de kust al verkwanseld.
Bescherm de kust zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hiervan kunnen genieten en hier de
broodnodige rust en ontspanning kunnen vinden in ons overvolle landje!
De sterkste troef van de provincie Zeeland is de 'onbedorven' kust. Houdt sat zo! en beperk ook de
wildgroei aan strandhuisjes.
Met vriendelijke groet
Sint Laurens
Geef onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de kans om net zo van "onze kust" te
genieten zoals wij het in ons leven hebben kunnen doen.
Laat het strand en duinen puur, en GEEN bebouwing met strandhuis(zen) jes - pipo wagens of
wat dan ook. Er is genoeg andere recreatiebebouwing elders.
Strand en zee
- puur.
Blijf vechten voor duin, strand en zee,
want Zeeland houdt niet op bij de Noordzee.
Onze zeeuwse kustlijn is nu al verziekt door al die strandhuisjes. Wat een onnatuurlijk beeld!
Handhaaf onze natuurlijke kustlijn!
Onze kust is er niet voor het gewin van projectontwikkelaars en voor het spekken van de
gemeentelijke kas. Onze kust is er voor allen die daarvan willen en zullen genieten.
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Mijn kustvisie:
* De kust moet haar open en ruimtelijk karakter behouden. Dit vervult een belangrijke
psychologische functie voor ons welbevinden. Veel mensen (ook toeristen) komen speciaal naar de
kust omdat dit de enige plek is waar noch echt rust en ruimte ervaren kan worden. Die publieke
ruimte moet publiek blijven! En vanzelfsprekend geen bebouwing van vrije ruimte en geen bouwsels
in zee dicht bij de kust.
* De kustnatuur moet beschermd worden en zich kunnen ontwikkelen. Zowel de strandnatuur als
de duinnatuur zijn uniek en zullen bij het ontbreken van bescherming worden beschadigd. Herstel
(áls dat al mogelijk is) zal een zeer lange termijn in beslag nemen.
* Recreatie met respect voor de omgeving. Recreatie is alleen leuk voor iedereen wanneer er geen
schade wordt aangericht en er geen overlast voor anderen wordt veroorzaakt. Dus geen
powerboten, jetski's etc. dicht bij de kust, grootschalige evenementen op stranden etc.
Onze mooie kust en de kustnatuur zijn kostbaar. Ze mogen niet verloren gaan, ik wil er graag van
blijven genieten.
De rijkdom van onze kust is niet geschikt voor hebzucht
Denk na hoe mooi het nu is als je ons mooie eiland te gemoed komt via de Brouwersdam
Laat de kust met rust!
De kust is niet voor één bepaald soort consumenten. Met of zonder portemonnee, stille wandelaar
of juichende sportieveling, het consumentenstrand kan veel hebben. Maar de volgende dag moet
het er weer schoongespoeld en uitgestrekt bij liggen, klaar voor een nieuwe beleving van een ander
type. Geen extra bebouwing meer - voor het welzijn van de mensen alleen al. (Dat de dieren ook
rechten hebben en sommige stukken kust al ...daar heb ik het nog niet eens over)
Voor natuur bescherming
Windsurf vecteur tourisle economie

Europees gezien hebben we genoeg voorbeelden van volgebouwde kuststroken en het weg blijven
van toeristen.
Mensen komen vaak hier naar toe vanwege de rust en de weidsheid, we moeten niet ten koste van
het snelle geld de kust vol willen bouwen.
Bovendien kan ik mij niet anders voorstellen dan dat u zich wel degelijk bewust bent van uw
verantwoordelijkheid om de prachtige, veelal ongerepte, Zeeuwse kusten ook voor vele komende
generaties te behouden en dat aantasting door welke oorzaken ook eigenlijk altijd onomkeerbaar
zijn.
Met vriendelijke groet,

Het strand, de kust, aan Zee is een oneindige inspiratiebron en het belangrijkste onderwerp van
mijn werk als schilder; zie louisvanderlinden.nl en aanschouw wat de grote leegten als bijvoorbeeld
Westhoek voor mij en vele anderen kunnen betekenen.
Ĺaat onze gemeente nu eens een keer niet verlekkert naar het grote geld kijken maar luisteren naar
de burgers en de natuur laten zoals het is.
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Er zijn andere oplossingen om geld te verdienen in kustprovincies, ipv de duinen aan
projectontwikkelaars te verkopen. De schoonheid van de duinen en stranden is een asset, die
wordt vernietigd door er bebouwing toe te staan.
Bebouwing van de duinen en kustlijn in onzekere tijden van global warming kan negatieve gevolgen
hebben voor de veiligheid, en hoe zit het met de verzekeringsclaims die de nieuwe bebouwing
kunnen indienen als er inderdaad door het stijgende zeewater problemen komen? Is deze
kostenpost realistisch door gerekend?
NEderland heeft plekken met rust, ruimte en schone lucht nodig voor de inwoners. Zie de steiging
van de luchtverontreiniging, zie de stijging van het aantal werknemers met een burnout. De kust
leeg laten draagt bij aan het bevorderen van de gezondheid van de nederlanders.
mvg

Wie nu de kust bebouwen, zal het later zeer berouwen.
Bewaar het ongerepte, een kust zonder bebouwing met een wijde horizon.
Als we onze eigen omgeving niet voldoende/goed verzorgen, kunnen we nooit naar eer en geweten
gasten ontvangen.
Voor onze kust geldt dus eerder: "Mag het ietsje minder zijn?"
Graag stoppen met de bebouwingsplannen bij de Schelphoek. Niet meer horeca en geen
waterparadijs. Er is al een natuurlijk waterparadijs wat niet verpest mag worden door er grote
hoeveelheden patatetende mensen en kinderen naartoe te halen. Laat de natuur en help haar
eventueel maar verpest het ajb niet!
Zorg er ajb voor dat onze kustgebieden niet opgeofferd worden aan commercieel belang. Dat
gebeurt al te veel in deze wereld.
Laten we verschillig zijn om onze natuur in plaats van onverschillig !!!!
Zoveel mensen op op een klein stukje aarde.......
Laten we de kust behouden om onze hoofden te legen en onze harten te openen.
Laat er ruimte blijven waar we niets moeten, waar we niet verleid worden, waar we alleen
uitgenodigd worden om de natuur te ervaren.
Hartelijke groet
Aub geen bebouwing erbij; niets meer, houd onze duinen en stranden zoals het nu is.
de kust is een rustpunt die door veruit de meerderheid van de bewoners en toeristen juist vanwege
die eigenschap zo wordt gewaardeerd. Hou daar ajb meer rekening mee bij afweging van financiele
belangen!

Ik wil heel graag mijn kinderen en kleinkinderen nog heel lang laten genieten van het mooie vrij duinen zeezicht wat er nu nog is.
Maar ik maak mijn zorgen over de eerste bebouwing in de duinen binnen de gemeente Sluis.
Kijk u alstublieft verder dan morgen, en denk niet aan die paar euro die u er mee kunt verdienen ,
denk aan het algemeen recreatief belang en aan de toekomst van Zeeuws Vlaanderen.
Denk niet voor de korte termijn maar denk voor de lange termijn. Wat wil u uw achterkleinkinderen
geven, een kustgebied dat bestaat uit natuur waar ze kunnen genieten of een kustgebied dat is vol
gebouwd en waar een paar rijke mensen van kunnen genieten, het is maar de vraag of dat uw
achterkleinkinderen zijn.
Natuurlijk is een strandwoning geweldig....voor de bewoner. En natuurlijk zijn er veel mensen die
daar grif en grof voor willen betalen. En natuurlijk levert dat uw gemeente financieel voordeel op.
Wij willen echter geen Belgische kust of aanzichten zoals het Duitse waddeneiland Borkum. Want
vroeger of later keert zich dat tegen onze kust. Waarom komen zoveel belgen naar de Nederlandse
kust? Omdat het kust is en geen in beton en asfalt gegoten appartementen wandelpromenade!
Daarom, bezint eer u toestemt!
Bescherm alstublieft de mooie Zeeuwse kust tegen nog meer bebouwing.
Graag uw actie!
Bouwen op strand of in duin: wie doet dat nou. De kip met de gouden eieren slachten.
En een groot nadeel voor de dagtoeristen en de inwoners in de omgeving, en ook voor de
verblijfstoeristen die niet in de duinen of op het strand zijn ondergebracht.
Een oproep voor allen ,laat onze kust met rust voor ons allen en voor de generaties achter ons .Zo
kunnen we blijven genieten van de vrijheid op de stranden en duinen.
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met zee groeten,
Ik woon in Limburg en ben trots op de Nederlandse kust, die in dit land van iedereen is. Laat hem
leeg. Ook een limburgse mag genieten van ongerepte natuur. En strandtenten zijn er echt genoeg!
Niemand hoeft een eigen huisje op het strand. Neem maar fijn je strandtentje mee hoor.
Bouw niet verder langs de kust!
Ook de vogels en mijn kinderen willen in de toekomst genieten van een natuurlijk stuk stil
Nederland . Per fiets of lopend dicht bij als je het nodig hebt en je realiseren , wat is het leven en
Nederland prachtig .
De kust is een belangrijke plek om bij te tanken. Donker (dus geen windmolens), vrij uitzicht (dus
geen windmolens) en het strand en de duinen niet verder bebouwen. Belangrijk voor mensen en
dieren
Kust is al overvol......Strand voor de strandliefhebbers en niet zoals het nu al is ,grote stukken
strand ingepikt door Slaaphuisjes)en daghuisjes. Ieder stukje bos , overal zijn campings en
vakantieparken...
Voel me niet meer thuis in mijn Eigen gemeente ,inclusief dat de spreektaal duits is geworden

Beschamend dat een provinciebestuur en gemeenteraden het RESPECT laten vallen voor hun
eigen achterban. Vooral de watersporters en vooral de surfers worden weggejaagd van hun stekkie
en dan moeten er voor het grote geld maar mensen komen die Zeeland tot heden niet hebben zien
zitten. Denk u nu echt dat dit soort lieden hier vakantie gaan vieren, neen het is alleen de bedoeling
om geld te genereren en voor de kopers te beleggen.
Zie het z.g. Inspiratiecentrum aan de Brouwersdam, doorgedramd en toch nu gesloten. Zie De Punt
bij Ouddorp, nu al een dood dorp in vakantietijd en drukke weekenden. Kijk hoe het zal vergaan met
Het Brouwerseiland, winkeltjes en bioscoop en restaurant, hoe lang
uit te houden ???? en dan de bezetting, zie De Punt. Jammer ook van het enigste stukje bos bij
Vlissingen . Dit ook wederom voor belegging en meer niet. En dan hebben we het nog niet over de
afschuwelijke toren van Babel in het Veerse meer. Hier kan en wil ik niets over zeggen.
Beschamend voor de inwoners van Zeeland en nog meer beschamend door het toedoen en
akkoord gaan van de
gemeenteraden. Het wordt tijd dat het inderdaad vernieuwend wordt, zodat de burger/inwoner meer
zeggenschap krijgt i.p.v. speeltjes van gemeenteraadsleden.
Ik was onlangs in Middelkerke aan de Vlaamse Kust. Met eigen ogen heb ik gezien en met eigen lijf
gevoeld hoe deze kustlijn is volgestort met betonnen dozen. De gehele kust opgeofferd aan
winstbejag en economie. Althans in de zomer. In de overige maanden is het er uitgestorven, omdat
er niets te genieten valt. Het achterland is een kale vlakte, afgewisseld met bouwlocaties. Dit wil ik
onze nakomelingen niet aan doen.
Dit geldt voor de zeezijde, maar even goed voor bv de Brouwersdam! Absoluut geen
Brouwerseiland dus.
Het kustpact geeft een directe noodzaak onmiddellijk in te grijpen in o.a. het project
Brouwerseiland. Graag hoor ik hoe u deze noodzaak en ingrijpen gaat vormgeven.
Met vriendelijke groet,

Het deltapad gelopen en geschrokken van de verrommeling van de kust met huisjes.
Commercie zal een grote rol spelen. Zeeland is zo mooi. Laat geld niet de hoofdrol spelen
Natuurlijk houdt u de kust natuurlijk !!
TOCH?
Ik hoop van harte dat u met uw daden en beslissingen onze kust en kustlijn niet voor eeuwig kapot
maakt. Economisch gewin mag hierin nooit leidend zijn. Moge u zorgvuldig en zorgzaam als goede
vaders en moeders, met de kwetsbaarheid en de onmetelijke schoonheid van ons unieke
kustgebied omgaan. Niet alleen voor de Zeeuwen maar voor alle Nederlanders die graag naar
Zeeland komen om te genieten van haar unieke landschap en vrijheid.
Ik dank u wel.
Recreëeren is heerlijk maar laat de kust open en voor iedereen toegankelijk blijven
De kust is al op zo veel plaatsen op de wereld verpest door bebouwing. Laat de natuur nou toch
alstublieft eens met rust zodat we kunnen blijven genieten van wat de natuur te bieden heeft.
Niemand zit toch te wachten op een kustlijn vol gebouwen. Niemand geniet daar van. Mensen
hebben behoefte aan rustige natuurlijke omgeving.
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Mensen komen naar Zeeland voor de rust en ruimte. Denk na, gooi het kind met het badwater niet
weg!! Ook de jonge generatie wil van onze mooie kust genieten!!
Laat de nu nog prachtige, en door zeer veel mensen geliefde stranden, niet in handen vallen van
kortzichtige, korte termijndenkende ondernemers die alleen hun eigen belang op het oog hebben.
Dit is de enige keer dat ik gevolg geef aan een oproep om mijn stem te laten horen. Ik woon in
Zeeland en zie met lede ogen die slaaphuisjes oprukken. Laat Nederland niet worden als Belgie.
We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen!
absoluut geen nieuwe bebouwing van gemeenten en projectontwikkelaars langs de Hollandse kust
en in de duinen. Onze kust is uniek en moet zo blijven. Luister naar de liefhebbers van zee en
strand!!
Laat de de kust met rust!
Let goed op de toekomst en niet alleen op het heden.
Stop ajb Brouwereiland!

Begin dit jaar ben ik van Nieuwegein naar de Kop van Schouwen verhuisd, letterlijk en figuurlijk een
verademing. Ik heb heel bewust de VINEX achter mij gelaten en wil die op en bij de prachtige
stranden van Zeeland niet opnieuw tegenkomen. Overdreven? Nee hoor. Ik ben ook regelmatig op
het strand tussen Dishoek en Zoutelande. In de zomer staat daar een ononderbroken rij bebouwing
van strandtenten, grotere en kleinere kust(slaap)huisjes, zonde van het aanzicht op die prachtige
duinen daar. Het is echt al meer dan genoeg!
Beste gemeentebestuurder,
ik doe een beroep op uw gezonde verstand bij het nemen van beslissingen over bebouwing van de
prachtige Nederlandse kustlijn.
Gun uw kinderen en kleinkinderen ook het geluk om van de onbebouwde Nederlandse kust te
genieten!

Wees zuinig op de mooie natuur hier.
Als ik uitwaai aan de kust, van Terschelling tot Zeeland en ergens tussen in. Geniet ik iedere keer
weer van de ongerepte leegte.
Waar natuur nog natuur mag zijn. Waar ik niet onopgemerkt bij iemand naar binnen zal gluren en
deze persoon niet naar mij. Waar ik nog even kan uitwaaien, gedachten mag verzetten, schelpen
kan zoeken.
Waar ik nog mag genieten van natuur als ik mijn straten vol tegels, fietsers, auto's, kinderwagens
even achter mij mag laten.
Laat de kust de kust zijn, want dat maakt Nederland o zo fijn.
Ga eens uitwaaien en draai eens rond.
Hou het mooie uitzicht van de zee & het strand vrij!!!!
Houd het strand open. Geen huisjes daar. En graag zorgvuldig kijken naar ruimte voor
vakantiewoningen achter duinen en dijken. Met mate daar bouwen.
Geachte bestuurder,
Ook dit is een teken voor u dat de brouwersdam moet worden ontwikkeld in een dam zoals u die
heeft ontworpen.
U kunt er voor zorgen dat de dam beter wordt in wat er nu is. Daar kunt u voor zorgen.
Dan plaats je geen hotel en huisjes midden op een sportlocatie.
Kan ik op u rekenen!
Mvg,

Vandaag na een jaar weer een strandwandeling gemaakt bij Nieuwvliet bad. Ik ben oprecht
geschrokken van het feit dat vrij zicht over zee en duinen nu op nog meer plaatsen is verdwenen.
Het zijn prachtige huisjes maar ze horen niet tussen strand en duin. Stop alstublieft het afgeven en
verlengen van vergunningen en zorg ervoor dat de kust natuurlijk blijft.
Ik hou van zowel van de kust, het strand en de natuur.
Dus geen bebouwing in het mooie Nollebos.
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Wij willen toch geen kust zoals in Vlaanderen?
Strandtoegang voor iedereen, geen vaste bebouwing in de duinen en op het strand.
Niet wijken voor het snelle geld maar natuurwaarden behouden die ook toeristen naarcWalcheren
brengen.
Ik vertrouw op Uw politiek inzicht wat het beste is op langere termijn, een termijn die vele generaties
omvat. Voor mensen, flora en fauna.
Dank.
Misschien koestert u, net als ik, mooie herinneringen aan bijzondere belevenissen op het strand of
zomaar een wandeling of een middagje zonnen aan zee, een fietstocht in de duinen. Bij mij zijn ze
over mijn hele leven verspreid vanaf mijn prille jeugd in Den Haag, tot nog geen jaar geleden. Ik
woon al ruim een halve eeuw niet meer aan de kust, maar telkens wil ik er weer naartoe. U toch
ook? Laten we het mooi houden daar!
Ik houd van de zeeuwse kust voor iedereen en niet voor de happy few.
Laat er ruimte zijn voor een ieder, laat er ruimte zijn voor avontuur, laat er ruimte zijn voor
ontdekking, laat er ruimte zijn voor ontmoeting. Vrije ruimte.... echte vrije ruimt, waar je kunt
genieten van weer en wind en vergezichten. Waar kinderen mogen rennen en roepen, waar
ouderen genieten van de rust en vrijheid. Ruimte om te surfen en zeilen, ruimte om je tentje of
caravan of camper te gebruiken. Ruimte voor een ieder.
Laat de rest van de natuur aub ongerept! Het is voor de mens van levensbelang!
Luister naar de mensen en niet naar het geld, wees eens democratisch
Laat de kust, laat de natuur voor iedereen. Sta geen bebouwing toe.
Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer aan verdere bebouwing van de kust nu ook daadwerkelijk
enen halt wordt toegeworpen
Dit is het mooiste natuurgebied wat we hebben in Nederland, hoe durven jullie hier aan te zitten.
Niet een paar huisjes maakt niet uit, dat doet het wel! Het is pure corruptie als jullie het kustgebied
laten bebouwen, nu niet en nooit niet mag dit!! Zorg dat je jezelf als bestuurder recht in de ogen kan
blijven aankijken en laat dit niet toe, denk niet ach die paar dingen kunnen wel, niets kan. Punt!
Ik heb in het buitenland kunnen zien wat hebberigheid verknoeit aan schoonheid van kustgebieden.
De regeerders en wetgevers hebben zich daar te laat gerealiseerd dat ze het niet meer ongedaan
kunnen maken en dat ze het unieke karakter niet meer terug kunnen krijgen. Het resultaat is
afnemend toerisme en bijbehorende inkomsten. Maak niet dezelfde fout.
Laat onze kust zoals deze nu is, mooi en voor iedereen toegankelijk .
Even uit waaien en genieten van onze prachtige duinen met veel vogels en planten.
Laten wij onze kust natuurlijk en mooi houden, zodat ook
onze kinderen en kleinkinderen hiervan kunnen genieten.
Dus geen verdere kust bebouwing toestaan
De stranden en duinen zijn de parels van Nederland.
Laten we dit zo houden en stoppen met bouwen.
Vriendelijke groet,
Christianne met grote strand liefhebber hond Siep

Geen brouwerseiland alstublieft. Ik kom speciaal vanuit België naar daar om te windsurfen en
brouwerseiland zou deze plek een heel stuk minder interessant maken.
Ik doe een dringend appel op u om uw verantwoordelijkheid te nemen voor de komende generaties
en niet louter korte termijn economische motieven de boventoon te laten voeren.
Laat de zeeuwse kust toch zo mooi blijven
Laten wij de kust onbebouwd houden opdat een ieder van de mooie Nederlandse kust kan
genieten.
Het schrikbeeld van de kust van België willen wij toch niet in Zeeland?
Laat de kust natuur blijven
Duinen zijn een natuurgebied en heel bijzonder en kenmerkend voor onze provincie. Daarbij is een
wijds, ongerept uitzicht in veel delen van Zeeland al verloren gegaan (inclusief over water). Dat
Belgen zo genieten van onze onbebouwde duinen zegt genoeg!
laat de toeristen toch daar hun sport bedrijven je jaagt duizenden toeristen weg door deze bouw.
Stop met dit project laat ons windsurfers met rust jullie hebben al zoveel plekken van ons afgepakt
en wij zitten niet op nog meer vakantie woningen te wachten.
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Afblijven - géén vrijbrief voor projectontwikkelaars en gemeenten die alleen geld binnen willen
harken - Daarom geen kust'vervuiling' met allerlei bouwsels omwille van ordinair geldelijk gewin!!!
Kijk eens hoe de Belgische kust is verziekt - de Belgen gaan daarom in grote getallen al liever naar
de Nederlandse stranden!
De kust is van ons allemaal en niet een select gezelschap of bewoners
STOP BROUWERSEILAND
Help ons de kust te behouden ipv te bebouwen!

Ga nu eens NIET voor het grote geld maar gun uw kleinkinderen een mooie kust.
Er zijn al genoeg huisjes, de kust is onze zeer unieke natuur die moet behouden blijven zoals die
nu IS.
Laat strand en duinen vrij. Laat de mens niet alles inpikken. Laat de mens zich bescheiden
gedragen. Laat ruimte aan leegte en rust.
Stop de vercommercialisering, draai het terug!

De kust moet blijven zoals hij is een speelplaats waar de natuur de mens ontmoet en beide
genieten. Dit is onbetaalbaar hoeveel er ook geboden wordt dit moet behouden blijven.
U bent in de positie om daarvoor te zorgen. Doe dat ook en maak niet de onvergeeflijke fout de kust
in de verkoop te doen.
Laat economische belangen nu eens een keer WIJKEN TEN GUNSTE VAN DE NATUUR!!!! VOOR
HET TE LAAT IS...
De kust is van mens en dier, van iedereen. Niet alleen voor "toeristen" of een ander select
gezelschap. Laat haar zijn zoals ze is: leeg, ruim, ruig, vlak, met een eindeloze horizon.
Bescherm de kust. Bedscherm de natuur, flora en fauna.
Geen beton, huizen ,vakantiehuisjes en -parken maar groen.
Er is al te weinig.
Laat ik zeggen druk is gezellig, maar heel druk vindt ik verschrikkelijk.
De laatste ervaring hierin was jazz bij de sae door het goede weer was het op Zaterdag in Domburg
onwerkelijk druk.
Een park met bungalows kan ook als het 10 km van de kust licht,
Het moet recreatief over 10 jaar ook nog aantrekkelijk zijn.

Laat de kust aub zoals hij is.Niet verder volbouwen met strabdwoningen vakantieparken campings.
GENOEG IS GENOEG.
Stop met recreatie bebouwing aan de prachtige stranden!! (Zeeland)
Stop met bouwen van windmolenparken in zee aan onze kust!!!
STOP ER MEE en VERBIEDT HET !!!
Onze kust is uniek. Laten we het zo houden zoals het nu is.
Geen verdere bebouwing zo wel aan de kust (duin) als in zee dat moet vrij uitzicht blijven
Hou de kust natuurlijk
Ik wil dat de kust van ons blijft, van ons allemaal. Niet van de projectontwikkelaars, niet van de
huizenbezitters, niet van een paar mensen die het mooie landschap voor de rest van ons bederven.
We willen allemáál kunnen genieten van een mooi, vrij uitzicht aan onze Nederlandse kust. Nu en in
de toekomst.
Houd, als het u belieft, ons kostbare cultuurgoed waaronder de kust gevrijwaard van de
verrommeling. Het is geen eigendom van bewindvoerders die er allemaal hun keutels mee willen
leggen!
Het is het eigendom van ons gehele Nederlandse volk!!!!!!
Stop de lelijke bebouwing aan de kust, natuur is veranderlijk, blijft altijd mooi en trekt elk mens aan.
Laat het geld niet de boventoon voeren. Op korte termijn lijkt dit goed, maar op termijn zal het een
onoverkomenlijke schuld betekenen, een smet op onze provincie.

Inzendingen mailactie ‘Kustpact: van woorden naar daden’ - provincie Zeeland
Laat ons alstublieft in ons toch al zo overvol bebouwd westelijk kustgebied ruimte en rust op het
strand, zodat iedereen daar kan genieten van de natuur zónder bebouwing, zijn hoofd kan
leegmaken en nieuwe energie kan opdoen.
Renoveer al bestaande verouderde accommodaties zodat die aan de hedendaagse eisen voldoen.
Laat economische motieven nu eens niet de doorslag geven, en koester dat waar zoveel mensen
plezier aan beleven en speciaal voor naar onze prachtige kust komen.
Voor ons, onze kinderen, en hún kinderen!

Laat ons (ONS) strand en duin niet volbouwen. Dat schaadt de natuurbeleving, een primaire
behoefte van velen die zwaarder zou moeten wegen dan een tweede huisje voor weinigen.
Ik zou het doodzonde vinden als onze mooie kust zijn natuurwaarde gaat verliezen wanneer er
allerlei bouwsels komen te staan. In Zeeland is dat nu ook gebeurd bij een punt dat de Dishoek
heet. Eerst een mooi rustig punt bij de Zeeuwse kust. Nu staat het dicht gebouwd met huisjes voor
de toeristen. En als je niet uitkijkt blijven de toeristen ook nog eens weg omdat velen van hen voor
onze mooie uitgestrekte kusten komen.
Ik hoop dat u niet meedoet aan de 'race to the bottom' om steeds meer natuurschoon aan de kust
op te offeren ten behoeve van financieel gewin bij gemeenten en provincies. Als wordt afgesproken
dat iedereen achter de duinen moet blijven wonen en recreëren, hoeft niemand aan deze race deel
te nemen. Dan is iedereen winnaar.
Het gebeurt dagelijks in heel de wereld dat economie belangrijker is dan het leven van dier en
mens. Diegene die achter bureau's zitten en beslissingen nemen, projectontwikkelaars en al
diegene die er aan mee verdienen/profiteren zeg ik houd daar eens mee op. Natuur, dier en mens
komt bij mij op de eerste plaats.
Laat ook mijn kinderen en straks de kleinkinderen van de oorspronkelijke kust genieten.
Het is belangrijk dat de kust en de duinen van iedereen blijven en niet verstoord worden door
vakantieparken, hotels, appartementen, al brengt dat laatste meer geld in het laatje. Laten we de
kust niet verkwanselen, zoals we ook de aarde al het verkwanselen zijn. Tot in de eeuwigheid.
Amen
Kustbescherming: laat de zee, het strand en de duinen volledig leeg, het is de legendarische leegte
die de rust en reine ruimte biedt aan de mens.
Ik hoop oprecht dat bouwverbod dat bestond, weer terug in ere wordt genomen en dat we met z'n
allen onze unieke kust in stand kunnen houden. Als we eenmaal beginnen met het aantasten van
dit stukje natuurschoon, komt dit nooit meer terug en dat zoueeuwig zondezijn!
Vriendelijke groet,

Ik ben steeds verrast als ik aan de kust wandel en naar de natuur kijk, geef mij maar de Zeeuwse
kust, beter dan de Vlaamse
Laten we aub respect hebben voor de weinige lege plekken die er nog zijn in Nederland.
mvg

L.S.
Maak s.v.p. van de kust geen Scheveningen-boulevard. Het is zo al erg genoeg in Nederland.
Met vriendelijke
,
Laat de kust ongemoeid! Het is nog een van de weinige vrijwel ongeschonden gebieden in
Nederland
Wat is er heerlijker dan langs de kust te wandelen en langs hele stukken die nog niet bebouwd zijn
en die onze kustlijn uniek maken. Niet voor niets vinden vele Belgen de weg naar onze kust. Die
van hun is niet om aan te zien. Dat mag in Nederland nooit gebeuren. U zit in de positie om dat
waar te maken. Ik reken op u. Met vriendelijke groet, Peer Claessens
Laat het Nollenbos bestaan! Wees zuinig op onze prachtige natuur!
De mooiste rand van Nederland, GEEN RAFELRAND !
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Het is eigenlijk pure waanzin om in een extreem dichtbevolkt land als Nederland de laatste open
stukjes dicht te bouwen met recreatiewoningen, die meestal maar een paar weken per jaar gebruikt
worden; en dat alleen omdat er op korte termijn geld mee te verdienen is.
Door die bebouwing gaat ook de natuurwaarde van de omliggende natuurgebieden verder achteruit
als gevolg van verdere versnippering en toenemende verstoring.
Uiteindelijk ontstaat dan zo een totaal geruïneerd landschap, dat alle aantrekkelijkheid heeft
verloren, en dat alleen tegen zeer hoge kosten misschien nog in iets wat op de oude staat lijkt terug
te brengen is.
Op naar:
Rust aan de kust en wind mee voor de zee!
Een sterke kust is een must!
Doe uw plicht en zorg voor vrij zicht!
Zorg dat de golven niet onder bebouwing worden bedolven!
Groet,
VERNIETIG DE KUST NIET VOOR WINSTBEJAG
Ik vertrouw er op dat een ieder zich blijft inspannen voor onze mooie kust!
Wees trots op de prachtige open stranden. Behoud deze zodat we er allen van kunnen genieten.
Vooral in deze hectische tijd is ontspannen op het strand zijn een weldaad voor de mens. Bescherm
dit met solide afspraken.
Wanneer we eenmaal de kust hebben bebouwd kunnen we het niet meer omkeren... Alleen door nu
NEE te zeggen tegen de bebouwing blijft onze kust mooi en ongerept! Laten we zuinig zijn op wat
we hebben...
Red de kust!
Hou de kust zonder bebouwing.

Door omstandigheden ben ik vorig jaar meerdere keren in het Universiteitsziekenhuis van Gent
geweest. Met heel veel Belgen gesproken over van alles en nog wat. Wat bijzonder opviel was de
grote waardering van zeer velen voor de open Nederlandse kust. Die van ons is van beton en glas
en die van jullie is nog echt met duinen, strand en openheid. We komen er zeer graag. S.v.p doe
niet zo dom als onze Belgische politici hebben gedaan, maar leer ervan, zodat jullie en wij en onze
kinderen er nog lang van kunnen genieten. Het is uniek.
Geeft een groot gevoel van trots als buitenlanders zo over je land spreken.
Geldt dit ook voor bestuurders en politici of hebben die alleen maar gevoel voor €€€€ en/of hun
status in beton?!
Zint er gij begint.
Met groet en veel wijsheid,
Laat de kust leeg!
In dit overvolle land is het onzinnig dat iedereen nog een tweede huis aan de kust of op de veluwe
nodig zou hebben. Er is geen plaats voor en bovendien is alles vlakbij, je bent zo weer thuis van
een dagje strand tenslotte.
Van harte hoop ik dat u als bestuurders gehoor geeft aan de omroep en niet wijkt voor het grote
geld. Bescherm het laatste kustgebied.
Met vriendelijke groet,

Veere
laat de kust met rust!!!
Ik neem hierbij tevens de vrijheid, met klem er bij u op aan te dringen om alle lopende verzoeken
om een omgevingsvergunning voor bebouwingsactiviteiten aan onze zeeuwse kust, zonder
inhoudelijke beoordeling af te wijzen, op grond van uw instemming met het Kustpact, in het belang
van een betere bescherming van de kust.
Wij wandelen graag langs de stranden van Nederland en genieten dan van de natuur. Wij verzetten
ons tegen het volbouwen van de duinen met commerciele bouwprojecten of woningen. Laat de
natuur voor alle Nederlanders.
Vriendelijke groet,

Inzendingen mailactie ‘Kustpact: van woorden naar daden’ - provincie Zeeland
De kust is niet van ons, wij zijn van haar! En moeten daarom de kust beschermen, in tact laten dus.
Geen verdere bebouwing!
Laat de kust over aan de natuur , geen bebouwing.
Ik vind het belangrijk dat de kust de ongereptheid behoud die er nu nog in veel gevallen bestaat.
Een volgebouwde kust zal voor de enkeling wellicht profijtelijk te zijn, maar voor de massa mensen
die van een prachtig strand en van de natuur willen genieten een gruwel.
Kom op voor de Zeeuwse kust, die is van iedereen. Bouw 'm niet vol!

Brouwerseiland NEE.
Namens alle kustbeschermers
Watersporters,Eiland bewoners, Toeristen/camping eigenaren.
Als de bouw van het project Brouwereiland door gaat, zou
dit een groot verlies zijn voor al deze mensen die hier nu aan de kust genieten van hetgeen ze
ergens anders missen. Toegankelijkheid, ruimte, veiligheid, en een plaats om te ontspannen en te
sporten voor iedereen.
Maak deze omgeving niet stuk voor een kleine selecte groep beleggers en ambtenaren, die het nut
van dit gebied voor al deze mensen niet willen horen/zien.
Met vriendelijke groet,

We zijn al te ver gegaan, hebben al te veel toegelaten, projectontwikkelaars kennen geen grens!
Gemeente kom op voor ons erfgoed, u bent ingehuurd om de belangen van ons, de burger te
verdedigen!

Wij vinden dat er sluipenderwijs al veel te veel gebouwd is op en aan de kust. Wij zijn van mening
dat een brede heroverweging van de verstrekte bouwvergunningen dient plaats te vinden.
Intrekking, beperking tot 5 of maximaal 10 jaar met verplichte sloop en herbouwverbod dan wel
alsnog intrekking van de bouwvergunning zou mooi wezen.
Laten we a.u.b. de natuur de natuur laten en die niet getrommeld met allerlei private bouwwerken.
Er is zo wel genoeg gebouwd aan de kust. Anders gaat het nog op de Spaanse kust lijken en dat is
het laatste wat we willen.
Wij Brabanders, zijn sinds een jaar gaan wonen in de gemeente Veere, vanwege de rust en ruimt
en de mooie uitgestrekte stranden.
Ik sluit mij aan bij de kustbeschermers
Met goede herinneringen aan de vrijwel onaangetaste kust en duinen in de 50-er en 60-er jaren.
Stop met iedere bebouwing langs ons nog steeds mooie kust en duinen.
rn.

Beste gemeente,
Nog even doorzetten en onze vroeger zo prachtige Zeeuws- Vlaamse kust is net zo lelijk als de
Belgische kust.
Is dat uw bedoeling? Alles vol gebouwd. Weg met de natuur en de ruimte. Misschien dan ook weg
met de toeristen die daar voor kwamen? De kip met de gouden eieren geslacht...
De werled verbeteren begint niet bij jezelf maar bij de natuur!!
Als je ziet wat e rrecentelijk al gebouwd is aan onze prachtige Zeeuws Vlaamse kust springen de
tranen je in de ogen. Dat moet nu toch stoppen; laten we beschermen wat er nog over is!
Sterkte en succes! Vriendelijke groet,
Groningen
Ls,
Voorkomen moet worden, dat onze kust "verrommeld wordt" zoals de Belgische.
Ook met het oog op de toekomst ( stijging van het zeeniveau naar 80-100cm in jaar2100) dient er
GEEN ruimtelijke beperkingen worden opgelegd aan de kustverdediging!!
Als veelvuldig bezoeker van de Zeeuwse kust heb ik het Zeeland van mijn voorouders weten te
waarderen. Deze waardering wil ik graag aan mijn kinderen en kleinkinderen overdragen. Ik
vertrouw dan ook op uw bijdrage aan de bescherming van de Zeeuwse kust.
Met vriendelijke groet,
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Beste Bestuurders
T lijkt mij beter dat u van de kust afblijft.
Zoals u misschien zelf ook al hebt opgemerkt als u door n plaatsje als Noordwijk of Zandvoort loopt
dat actieve bestuurders een ramp zijn voor de kuststrook.
De bedoeling is dat dit type mens in een rieten strandstoel plaats neemt en in deze ongerepte
omgeving hun zonden overdenken.
Als u alles vol bouwt graaft u eigenlijk uw eigen kuil; waar kunt u dan nog nadenken over geld
verdienen?
Bijna de enige plaats in Nederland waar we ons als mens nog nederig kunnen voelen onder de
hoge lucht en de wijde zee. De kust leert ons dat we één mogen zijn met dat alles, zonder het naar
onze hand te willen zetten vanuit egoïstische motieven ("mijn huisje aan zee") Laat de kust ons
leren dat we blij en dankbaar zijn voor dat wat ons als collectief is gegeven. De natuur, de kust is
van niemand en van ons allen, dieren en planten inbegrepen.
Laat de menselijke hoogmoed nu tot staan komen, ruim vóór de kust.

Rijdt eens langs de Belgische kust. Zo mag het hier in NL niet worden !!
Beste,
Vind U niet dat er te weinig natuur in Nederland is en er te weinig gedaan wordt om het leven te
laten zoals het is, het is allemaal al zo vervuild en vies, moet het echt waar, nog erger worden.
Kunnen jullie niet gewoon stoppen met bouwen en stoppen met je eigen zakken te vullen. Hoezo
willen zoveel mensen steeds meer in hun "bezit" hebben, wat een onzin, geld en macht daar draait
het tegenwoordig om. Lijkt wel of er steeds minder mensen zijn die werkelijk bij zichzelf blijven en
bij de natuur, wat een wereld. Ik schaam me steeds vaker voor de mens zoals die is en wordt, zo
ziek en vol van hebzucht, triest hoor! Stop met bouwen hoe moeilijk kan het zijn.... Laat de kust en
de natuur met rust, ze hebben het al zo zwaar!
Met hartelijke groeten,

Met afgrijzen zie ik elke zaterdag de advertenties voor weer meer bebouwing met zogenaamd
rendement in onze kuststreek. Vorige week was ik op Schiermonnikoog en beleefde met mijn
kinderen en kleinkind de verloedering: bebouwing in de duinen, nog een hotel aan de Badweg, de
enorme uitbreiding van het oude Vita Maris, een overcrowded centrum , slechte kwaliteit van de
lang bestaande accomodaties. Een eiland dat zich natuurpark noemt, maar dat de waarde van de
natuur niet meer in ogenschouw neemt , dan voor geldelijk gewin. Dit fenomeen tref ik in
Bergen,Noordwijk, Zeeland enz.. Keer het tij en stop en werk aan een "natuurlijke" toekomst, zodat
mijn kleindochter hier nog kan leven in frisse lucht en ruimte.
Houdt onze kustlijn schoon en het uitzicht open en weids. Er is al zoveel oogvervuilende
bebouwing.
Kies wijs.
Ik vind het van groot belang dat de kust ongerept blijft.
Beste Gemeente Schouwen Duiveland.
Ik roep u op om goed na te denken en af te zien van het project Brouwerseiland. Het is een slecht
idee om dit vakantie park te plaatsten. Zoals u zelf ook wel aanvoelt ligt het heel gevoelig bij de
inwoners van Schouwen Duivenland en daarnaast valt het op dat de argumenten om het project
door te laten gaan zeer summier zijn. De legio tegen-argumenten (surfers, natuurinstanties, milieu
organisaties, inwoners enz) lijken door u niet te worden gehoord. Laat dit aub niet zo aflopen als
met het inspiratie centrum.. Stop nu het nog kan, de risico's zijn voor de projectontwikkelaar niet de
burgers van Schouwen Duivenland.
mvg
Laat het Nollebos zo als het is en ga niet mee met de hyena's van de projectontwikkelaars. Het gaat
hun alleen om het geldelijk gewin en als de hoos van vacantiehuizen over een aantal jaren over is
zitten wij als bewoners en u als bestuurders met een verpauperend Nolle( bos ?). Misschien dan
nog allen geschikt als opvang van asielzoekers met alle problemen van dien!!!

Het wordt er echt niet leuker op als we de kust verder volbouwen!
Geef ruimte aan de leegte voor de juiste balans in ons mooie volle land. Stop bebouwing van kust,
duin en strand
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Laat het strand en de kust van ons mooie eiland in waarde en bebouw hem niet!

Geboren en getogen zijnde in Renesse heb ik enige maanden geleden gezien hoe de kusstrook van
Schouwen de laatste jaren veranderd is in één groot bungalow park.
Tranen schieten me in de ogen als ik denk aan de rust en de natuur van weleer van
Westenschouwen tot Scharendijke waar ik zo van kon genieten .
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Ik roep de lokale en proviciale bestuurders op deze ontwikkeling per direct een halt toe te roepen en
te bewaren wat nu nog mogellijk is!
Laat de kust zoals hij is.
Bebouwing maakt meer kapot dan je lief is.
Ik hoop zo dat u bijdraagt aan het behouden van onze bijzondere kust
Geen bebouwing meer in Zeeland er zijjn meer dan voldoende recreatie en vakantieverblijven die
leeg staan.
En dan nog maar te zwijgen over de vele jachthavens die halfleeg zijn.
Mooiste voorbeeld van verstoten tegen alle regels is brouwerseiland verschrikkelijk dat natuur moet
wijken voor een op voorhand nutteloos en verlieslatend project terwijl daar nu tal van watersporters
genieten van de natuur en wind.
Bescherm niet alleen de kust maar ook het gebied daarachter!!
Stop met al die nieuw te bouwen vakantieparken maar probeer oude parken aan te zetten tot
verbetering.
Zet alle intenties om in harde afspraken zodat de bewoners en de toeristen blijvend kunnen
genieten van de mooiste provincie van Nederland
Doen.
de kust! laat ook onze navolgelingen genieten van de kust, de leegte. Geen wolkenkrabber van 6 tot
7 hoog.
Neem uw verantwoordelijkheid en bescherm alstublieft onze mooie kust!
Laat de natuur voortbestaan !!
Dank u voor uw inzet voor een mooie, natuurrijke kust zonder commerciele bebouwing.
Mvg,
Voor mij zijn de Nederlandse kustgebieden een van de mooiste plekjes die we hebben. Ik hoop dat
deze natuur altijd zal blijven, zonder bebouwing en open toegankelijk voor iedereen die een dagje
van de kust wil genieten!
Met vriendelijke groet,

STOP met bouwen op onze mooie stranden, denk aan volgende generaties en niet alleen aan geld!
Beste gemeenteraad STOP met Brouwerseiland.
Anders stop ik met al mijn 16.000+ surfvrienden om bij jullie te verblijven, ter indicatie ikzelf kom per
jaar 3500+ euro brengen, dit in tegenstelling tot het aan jullie aangeboden gebruikersonderzoek
waarin gefingeerde getallen en aannames op 10 jaar oude onderzoeken zijn gedaan,
Hard en diep beledigd door cameratoezicht en een liegende gemeenteraad los van normen en
waarden geleid door de portomonnee.
Succes verder !

De oneindigheid van de zee. Het strand niet voor bouwsels maar voor mens en dier. De stilte van
een natuurlijk duingebied. Dat is wat we nodig hebben. Dat alles zo kostbaar dat het actief en
zonder bestuurlijke ontsnappingsmogelijkheden beschermd moet worden.
Onze kust is onze trots, hou het zo!
Een plaats waar je helemaal kunt zijn wie je bent, waar je de wind kunt voelen en de kracht van de
zon. Niets is beter voor een mens dan dat. Gun ons die ruimte dat zal ons allen ten goede komen.
Ik sluit mij daarom ook graag aan bij de tekst van het kustlied en vraag u de kust de ruimte te blijven
geven.
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Mijn hartekreet is een schreeuw om het behoud van de natuurlijke schoonheid van de kust. Met de
bijzondere wilde planten en dierenwereld. Met de prachtige vergezichten en bijzondere luchten. Ik
hoop dat u allen ook de waarde hiervan ziet en dit uitzonderlijke en unieke van Nederland wil
bewaren voor volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij dit kunnen ervaren door te verblijven
en zich te onthaasten en tot zichzelf komen in dit prachtige deel van Nederland. Het zou een enorm
gemis zijn als volgende generaties de uniciteit van onze kust niet meer in real life kunnen ervaren
en die alleen nog maar kunnen zien op beroemde eeuwenoude schilderijen die in onze musea
hangen. Ik hoop dat u voorkomt dat economische belangen voorgaan op deze unieke wijdsheid in
vergezichten en wind, wolken, lucht en licht, water, duinen, vrij spelend zand, strand, krijsende
meeuwen, vossen en konijnenholen en natuurbeleving.
Herkennen deed ik mij, in deze video.
Mijn jeugd, mijn tienertijd, de tijd met mijn kinderen, maar ook nu, met mijn kleinkinderen, of alleen
naar het strand, elk jaar getijde.
Heerlijk zo langs de kust lopen, of in het zand liggen, de ongerepte natuur.
Laat dit nooit voorbij gaan!!!
Geen Brouwerseiland!
Alstublieft, is onze kust eenmaal vergeven dan krijgen we hem nooit meer terug. Koester onze
natuur en onze vrijheid ervan te genieten. De kist is niet voor de happy few maar voor iedereen!!!
De kust brengt rust!!!!
Geachte heer / mevrouw
Ik kom uit Duitsland, en ga zo vaak als mogelijk naar de Zeeuwse kust.
Daar heb ik een plek gevonden waar ik rust kan vinden, alleen maar door het luisteren naar de
golven tijdens het wandelen op het onbebouwde strand, door het kijken naar de meeuwen, door de
geur...kortom door de sfeer.
Ook mijn kinderen vinden het het een "speciale plek" waar je je vrij kunt voelen.
Ik ben dankbaar deze plek gevonden te hebben en zou het heel graag willen, dat er niets aan
veranderd wordt!
Bijzonder Noord-Beveland is een provincie waar je echt nog van de natuur kunt genieten!!
Met vriendelijke groet

Bouw niet alles dicht. Mens en natuur moeten kunnen ademen.
Bescherm de kust want zij beschermd ons!
Zeg NEE tegen brouwerseiland. Laat de Brouwersdam zoals hij is, wijds en ongerept. Dit trekt
toeristen en niet opgespoten eilandjes met woningen waarvan de gordijnen het grootste gedeelte
van het jaar gesloten zijn.
Ga niet voor het grote geld, laat de kust zoals hij is voor ons en ons NAGESLACHT. Neem je
verantwoordelijkheid en zeg NEE tegen al die projectontwikkelaars die alleen maar denken aan hun
portomonnee
De kust is van iedereen. Niet alleen van mensen die geld hebben om er wat te kopen.
De kust maakt je hoofd leeg door alle rust!!
Handen af van de kust er is al zo weinig natuur in Nederland.
Zorg ervoor dat gemeentes zich niet door gewetenloze projectontwikkelaars en onroerend goed
exploitanten laten omkopen.
Laat de kust met rust...
Laat de kust met rust het is nog nog een van de weinige stukjes natuur in Nederland
Laat de kust met rust!
Laat de kust zoals het nu is..unieke natuur is irreversibel!
De Zeeuwse kust vind ik de mooiste van Nederland de rust en ruimte in combinatie met de mooie
en gezellige dorpen en steden . Be proud ! koester , verbeter en onderhoud het.

Ik hoop dat jullie nu eindelijk de kust met rust laten en dat de kust verder niet gebouwd worden
met huizen.
Heb respect voor de mooie kust deze is er voor iedereen. Niet alleen voor hen die het geld hebben
en willen hebben!
Het mag nooit zo worden als bij onze Buuren vollbebouwd daarom komen juist de vakantiegangers.
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Geen woonstrandhuisjes, geen bebouwing, zo min mogelijk lichtverontreiniging, geen auto's op de
duinen. Zeeland trekt mensen omdat het is wat het is. De zee, het strand, de duinen, de natuur. We
moeten dit behouden voor de volgende generaties.
Met vriendelijke groet,

Geef de kust voorrang!
Bebouwde stranden zijn net zo onaantrekkelijk als vervuilde stranden. Houd de stranden schoon en
onbebouwd.
Ik zou er heel blij mee zijn als u de kust zou vrijwaren van bebouwing en andere natuurverstorende
elementen. dankjulliewel
Ik zag op het Journaal al vakantiewoningen die op het strand geplaatst werden. Dit is te gek voor
woorden! Waar in Nederland heb eje nog rust en weids uitzicht in de natuur zonder commerciële
uitingen of bouwwerken. Langs de kust! De geringe opbrengst van woningen ten opzichte van het
immense inbreuk op de schaarse ongerepte natuur is totaal niet gerechtvaardigd.
Laat onze mooie kust mooi blijven.

Laat ons mooie en broodnodige kustgebied niet veranderen in een boulevard. Laat de kust de kust!
Ik geloof in het reactie van het natuur en dat de mens moet het zo min mogelijk het aanraken. Zo
kan het natuur ons ook beschermen.
Het vrije gevoel om met de caravan naar zeeland te gaan of naar zuid hollandse eilanden is
onbetaalbaar. Een of twee nachtjes bij een camping te overnachten en overdag langs de
grevelingen of noordzee te vertoeven voelt als vakantie. Ik merk echter dat er steeds meer nieuwe
vakantieparken bij komen terwijl oude vakantieparken verpauperen. Schande! En zonde van de
natuur en vrijheid in ons land!
Zonde, .....zonde om alles maar vol te bouwen.
Onze kust is prachtig en het mooist als hij zo leeg mogelijk blijft.
Er is beperkte en soms tijdelijk bebouwing aan het strand bij Bloemendaal is dat nogal veel. Wij
begrijpen dat mensen het leuk vinden aan het strand de nacht door te brengen en 's morgens direct
aan het strand wakker te worden. Dat brengt ook wat geld op. Het beperkte genot van enkelen en
ook de beperkte financiële opbrengst voor enkele ondernemers, weegt geenszins op tegen het
behoud van de schoonheid van de kust en de duinen. Steunt u dus met heel uw hart het
beschermen van onze unieke kust.
Luister nu eens naar de gebruikers van de Brouwersdam en niet naar het grote geld. Het is nog niet
te laat Brouwerseiland te stoppen.
Brouwerseiland mag NIET doorgaan.
De kust is ook een plek om op een andere manier de wereld te
ervaren zonder economische activiteit. Een plek om energie op te doen om daarna weer terug te
keren naar de hectiek van het overleven.
Stop bebouwing langs onze unieke kust!!
Bewaar wat is uniek. Don't follow the money.
Onze prachtige kust trekt duizenden toeristen, overal vandaan. Niet om de bebouwing, maar om de
geweldige natuur die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen het hele jaar door van kan
genieten. Weg uit de stad, het lawaai en genieten van de rust en de pracht. Zoiets moois laat je niet
verloren gaan door bebouwing, NOOIT! Ik ben jaren geleden verhuisd naar Burgh Haamstede, juist
voor deze natuur en ben dagelijks op het strand. Ik zou en kan het niet missen.
Stop aub met alle aantasting en verrommeling van onze kust.
Er staan nu genoeg huisjes op het strand.
Inwonenden van Belgie komen bij ons op vakantie omdat ze het in hun eigen land door de
commercie hebben verpest. Ook in Spanje in kustplaatsen als L'estartit zijn door commerciele
belangen de kip met het gouden ei geslacht. Horeca en vastgoed commercie hebben altijd de korte
termijn in gedachte het is uw belang om de lange termijn in de gaten te houden. Succes ik steun u:
Laat dit niet gebeuren in Nederland.
Als je alles volbouwt is er niets meer om te genieten van de rust en de ruimte in Zeeland en de ZuidHollanse eilanden. En super surfspot die vele duizende tieristen trekken verdwijnen met alles wat
daarbij hoort. Wij willen geen Belgusche kust. Waarom denken jullie dat zij naar Zeeland komen.
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Bescherm onze kust zoals hij is
Al heel mijn leven geef ik gehoor aan de roep van de zee. Door de jaren heen is de kust steeds
meer veranderd en zijn er minder plekken waar je de rust van de zee en de kust kan opzoeken.
Laat de kust met rust,
De kust moet natuur blijven
Met vriendelijke groet,
Laat de kust en de zee vrij!
Laat in godsnaam Cadzand Bad nog een beetje zichzelf blijven.
Bouwval vernieuwen prima, maar te veel hoogbouw en prestigieuze projecten verpesten de rust!

Als Vlaming weet ik maar al te goed hoe een kust totaal ten onder kan gaan aan de geldzucht van
een handvol bouwpromotoren. Ga gerust eens een tocht langs de Belgische kust doen en zie hoe
afschuwelijk lelijk het er allemaal is.
Wij komen dan ook steevast naar zeeland om van de weidse zichten, het heldere water en de
constante wind te genieten.
Begrijpelijk dat een kleine gemeente een extra inkomen wil bekomen via toerisme.... Maar doe dat
dan aub op een meer doordachte manier. Er zijn zoveel plekken in zeeland waar een dergelijk
project beter zou kunnen neergepoot worden... Geldbejag en bedrieglijk opzet zoals hier door de
bouwpromotor (en enkele raadsleden?) naar boven komen zullen vroeg of laat toch nare gevolgen
hebben voor de betrokkenen. There is no free lunch... Ik hoop dan ook dat de rechtschapenheid
en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de vele generaties die nog na ons moeten komen het
zullen winnen, van de kortzichtige en 'glamour'beluste visie van egocentrische enkelingen. België
zit er al vol van... Wij kijken vol bewondering naar de structurele en visie-ondersteunde aanpak in
Nederland om tot een echt natuur- en landschapsbehoud te komen. Laat u niet misleiden aub!
De kust is niet alleen van de mensen die er willen wonen, of er geld aan kunnen verdienen. Hij is
van heel Nederland, bovendien heeft de natuur het al zwaar, als er dan zo'n groot gedeelte
afgepakt wordt, zal dat denk ik grote gevolgen hebben.
Eigenlijk wel logisch toch?
De kust is van en voor iedereen.
Niet bouwen!!!!!!
s.
Afspraken op papier zijn mooi; een groene kust is mooier, geeft de natuur de ruimte en laat
iedereen meegenieten.
Gebruik uw verstand voor het te laat is!
Laat de kust met rust,
vrij van bebouwing.
Hallo geputeerden van onze mooie kustprovincies, neem uzelf serieus en laat u niet verleiden door
mooie woorden van gemeenten. Stop de bebouwing aan de kust. Een goed voorbeeld tidens het
journaal van 10 uur, de wethouder van Noordwijk legt het besluit in zijn voordeel uit. Fluit die man
terug en laat hem strandjutter worden, wees alert op deze popu,isten die alleen aan het nu en profit
denken en vergeten dat we ook nog toekomstige generaties hebben die van onze mooie kusten
moeten kunnen genieten. Stap over uw politieke achtergrond heen en bescherm onze mooie kust
tegen personen als de wethouder van Noordwijk.
Gebruik uw verstand.
We moeten zuinig zijn op onze natuur. Niet alles moet voor geld wijken. Stop de bebouwing aan de
kust!
De kust in Zeeuws-Vlaanderen is vol! Er is niet een strand meer waar je alleen natuur ziet en ruimte
voelt. Overal kun je strandtenten, bebouwing in de duinen en/ of slaaphuisjes zien. Genoeg is
genoeg. Bescherming, rust en ruimte hebben uw aandacht nodig voor de toekomst van de
inwoners én de toeristen!!!!
Leegte aan de zee is van belang voor mens en dier

Ik kom vanaf mijn geboorte in de provincie Zeeland-Zeews Vlaanderen. Al sinds jaar en dag komen
daar veel Belgen, dit vanwege het feit dat Belgie zelf de kust volledig verpest heeft. In Nederland
moeten wij hiervan leren en blijven leren en niet langzaamaan de duinen en het strand bebouwen.
Gewoon duidelijk zijn en volledig NEE, want anders is het een sluipend gif, zodat na enige jaren er
meer en meer gebouwd zal worden, want men raakt er dan gewoon aan gewend. Geef de
projectontwikkelaars en wethouders met dollartekens en prestigeobjecten in de ogen GEEN kans!!!
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Een beschermde kust is een open kust. Uiteraard zonder vakantiehuisjes, maar ook zonder
strandpaviljoens op het strand en in de hele breedte van de zeereep. Een kustlijn, gaaf, zonder
uitkijktorens, vogelkijkpunten en andere bouwsels. Wanneer je op het strand staat, hoor je niets te
zien dan zee, strand, duinen en de lucht erboven. Dan zijn er de vogels, genieten er de wandelaars
en komen zij in de diepe ontspanning van dit geweldige landschap. De ultieme ervaring voor wie
rust en schoonheid zoekt.

Stop met Brouwerseiland, ga eens kijken bij Punt West in Ouddorp, ook een project van
Zeelenberg,de huizen worden nauwelijks bewoond zelfs in de vakantie tijd. Zijn zuiver gekocht als
geldbelegging. dit is ook de toekomst van Brouwerseiland.Dat moet als gemeente niet willen
Zeer dringend verzoek om onze unieke kusten en omliggende natuur niet te verpesten met
bebouwing!!
Hartelijke bezorgde groet,
de zee ongerept rolt van eb tot vloed, eeuwig
duinen, kusten ongemoeid, niet bezet met gewrochten van tijdelijke wanorde in betonnen
vestingen. In een schoonheid die wij, mensen, niet kunnen evenaren.
laat dit stukje Nederland in zijn waarde en respecteer de duinen, stranden en zee, zodat nog heel
veel mensen en generaties mogen genieten van dit prachtige stukje ongerepte schepping en
bescherming van Nederland
Nederland heeft nog genoeg andere plekken om te bouwen.
Houd onze kust vrij!!!

Alstublieft bestuurders, GEEN ontwikkeling van Brouwerseiland.
Het is raadzaam te investeren in de bestaande dorpen om de leefbaarheid op peil te houden.
Laat de kust de kust. Mooi, geweldig mooi. Leeg, helemaal leeg. Dat is de kust, voor iedereen, en
niet voor een enkeling alleen. Doe je ogen open en luister!!!
Ik heb er vertrouwen in dat de provincie Zeeland en de gemeente Noord - Beveland hun
verantwoordelijkheid nemen om de kust te beschermen. De kust is van iedereen en dus moet
iedereen er van kunnen genieten. Ik hoop dat de gemeente Noord Beveland voortaan geen
vergunningen meer verleent voor het bouwen van strandhuisjes en bouwwerken vlakbij de kust,
zoals bij het toch al kleine Roompotstrand gebeurd is. Daar is het strand nu namelijk 'voor de helft'
niet meer van iedereen......
Hoop dat er nu eens een keer niet alleen naar geld geluisterd wordt, er zijn er veel meer tegen dan
voor met alle logische bevindingen en uitkomsten. Het wordt tijd dat hier naar geluisterd gast
worden.

er is nu recreatie genoeg aan de zeeuwse kust. Er moet ook nog plaats blijven voor natuur.
Elk gebouw erbij aan onze mooie kuststreek is er een teveel! Eenmaal geplaatst, gaan de
vakantiewoningen, hotels en dergelijke niet meer weg en is het voorgoed te laat! Dus handel snel
en sta geen enkele uitzondering toe! Ik reken op uw verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur.
Met vriendelijke groet,

Niet bebouwen svp
Laat de kust met rust.
Luister naar uw watermensen!!!
Het wordt een te groot gemis voor onze eigen eiland bewoners en toeristen
De natuur gaat voor alles.

No, to brouwerseiland. WE don' t Need such a Project near by a nature Reservat. Think and care
about all the animals like fishes, birds, robs ....
You don't can ignore this!!!!!
Ik ben geboren en getogen in Zeeland. Een van de dingen waar ik trots op ben, is dat Zeeland zulke
prachtige, wijdse en ongerepte stranden heeft. Dat is waar ik niet-Zeeuwen over vertel als ik het
over Zeeland heb. Ik hou van die leegte en rust, van het strand en de zee. Behoud dat alstublieft!
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Geen woorden maar daden!

Beste gemeentes
Laat de natuur aub de natuur blijven. Geen vervuiling van huisjes, wat bestemd is voor de rijken.
Waar men hun sport kunnen beoefen, zonder dat ze moeten oppassen voor mensen die denken dat
ze een zeilboot of een motorboot kunnen besturen. Laat de gezinnen naar hun geliefde strandjes
gaan, zonder dat ze zich ongemakkelijk voelen ivm huurders van huisjes. Laat het zo als het nu is.
Geen strandhuisjes vervuiling op het strand. Maar strand voor iedereen die daar willen uitwaaien,
zonnebaden, zwemmen, surfen, kiten, vliegeren enz. Zonder dat je straks in de rij moet staan. Al
staan we tegenwoordig al in de file nasr strand. Nu kan je nog parkeren, maar met toename word
het moeilijk. Waardoor ben ik bang, dat jullie een manier zoeken om nog meer geld af te troggelen
van de dagjesmensen dmv betaald parkeren. Het is vol. Laat de Flakkeese en Zeeuwse kust met
rust. En laat ze voor waar ze voor staan. Rust en ruimte. Een Ibiza, Dubaī en Florida kunnen we
nooit worden en willen we ook niet. Simpelweg we hebben hier niet de constante zwoele
temperaturen het hele jaar door. Je mag tegenwoordig blij zijn met 4 weken warme zomerse weken
Ik hoop van ganser harte dat een hele brede kuststrook zijn unieke natuurwaarde blijft behouden.

Bouw de kust niet vol en laat de zee en de duinen een open landschap vormen zo der bebouwing.
Zeeland en in het bijzonder NU Vlissingen ( Nollebos-Westduinpark) vraagt om u daadkracht in
een beleidsvisie die de kust en het achterliggende gebied beschermt tegen verdere aantasting door
massa toerisme. Deze natuurlijke omgeving van bos en park naar duin en zee ( de kust) is het
compensatie gebied om de rust te vinden vanuit de dagelijkse hectiek van de stedelijke omgeving.
Het is ons krediet voor de toekomst - een onderdeel dat niet past in het ' vermarkten' aan
projectontwikkeling in welke vorm dan ook. U heeft de mogelijkheid daar nu een halt aan toe te
roepen. Bescherm de kust en het aanliggende gebied voor uw inwoners en bezoekers.
Graag uw speciale aandacht voor de onzalige plannen om een bungalowpark te bouwen in de nu
nog ongerepte polder van Bommenede bij Zonnemaire op Schouwen-Duiveland. Een heel slecht
plan wat het begin van het einde zal zijn voor dit mooie buitengebied. Nog even en de hele
Grevelingen is volgebouwd, waarna de toeristen zullen wegblijven omdat zij juist voor de natuur en
de ruimte komen. Ik hoop en verwacht dat onze bestuurders wijsheid en lange termijn visie hebben
en daarom beseffen dat Zeeland beschikt over unieke landschappen die na bebouwing nooit meer
terugkeren.
Ik hoop op volledige bescherming van onze kust!!
dank voor uw medewerking.
groet
Brouwerseiland maakt zeeland kapot. Het gaat alleen om geld en de rest eromheen word vergeten.
Laat de kust met rust!!
Geen Brouwerseiland. Een uniek gebied gaat ten onder.

laat de kust ongerept, zodat iedereen kan genieten nu en later van de natuur zonder bebouwing
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De kansen voor eventuele groei van het toeristisch verblijf in recreatiewoningen op SchouwenDuiveland zijn niet zozeer te vinden in de uitbreiding van het aantal woningen, maar in het
verbeteren van de kwaliteit en differentiatie van het veelal sterk gedateerde aanbod aan
recreatiewoningen op het eiland
Een andere opmerkelijke ontwikkeling is dat veel ontwikkelaars van recreatiewoningen slechts tot
doel hebben de woningen te verkopen en winst te genereren. Dit biedt in mijn ogen geen goede
basis voor een duurzame instandhouding van het initiatief en heeft ook gevolgen voor de directe
omgeving.
De hoofdontsluitingswegen (N-wegen) vormen voor bezoekers het eerste beeld van SchouwenDuiveland. De hoofdontsluitingswegen liggen nagenoeg geheel als autonoom element in het
landschap, waardoor de karakteristieke elementen van het landschap (openheid) optimaal beleefd
worden. Ontwikkelingen langs deze wegen zijn daarom een afbreuk van deze karakteristieke
elementen.
En dan is er nog het punt veiligheid op het water zelf. Op de vaarwegen en op recreatieplassen
wordt het steeds drukker. Het mooie aan de huidige omstandigheden is het feit dat er relatief weinig
scheepsbewegingen zijn. Door het aanleggen van een jachthaven zal er zeker drukker worden wat
overlast, of erger ongelukken veroorzaken. Uit rapporten van inspectie verkeer en veiligheid blijkt
dat de risico's voor overvaren worden binnen de pleziervaart als groot geschat wordt met als gevolg
2 tot 3 doden per jaar. De kans hierop wordt met een jachthaven op deze lokatie sterk vergroot!
Weg met de plannen voor brouwerseiland! Koester onze prachtige natuur en vergezichten.
Genoeg is genoeg!
Liever geen 2e Belgie!
Lässt die Küste wie sie ist! So ist es einfach gut!!!
Wij zijn diegene die elk weekend komen en ook onze zomervakantie hier doorbrengen. Wij hebben
geen zon nodig en ook geen 30 graden, wij hebben alleen wind nodig. Wie komt er in die sjieke
hotels voor 1000 euro als het regent en 18 graden buiten is..... alleen die gene die een keer geen
zin hebben in Mallorca. Maar de volgende keer zullen ze weer naar Mallorca gaan omdat daar de
weer garantie is. Wij zijn die gene die altijd komen, elk weekend en vakanties. De campings en
winkels leven van ons het hele jaar, omdat wij ons geld daar uitgeven.
Ik ben ook mijn leven lang al met Zeeland verbonden. Voor mij was het in der tijd Bruinisse "Aqua
Delta" Mijn ouders hadden daar een appartement.Het was een prachtig park maar werd kapot
gemaakt alleen omdat er meer huizen moesten komen die er uitzien alsof je in Texas bent , om
meer geld te verdienen .. . speeltuin, paddock, de natuur werd met graafmachines kapot gemaakt
alleen voor het grote geld !!
Ik wil niet nogmaals mijn tweede thuis verliezen
Gemeente Schouwen Duiveland word wakker voordat het te laat is en zorg voor de mensen die het
gebied al jaren bezoeken
Vergeet ook onze prachtige binnenwateren niet, die hebben uw bescherming zeer hard nodig!!! Zo
kan IEDEREEN er van genieten!
Ik doe een dringend beroep op uw redelijkheid en wijsheid om niet in te gaan op de wervende
verhalen van Zeelenberg. Zijn belang is slechts winst. Dat van de bouwers eveneens. Laat u niets
wijsmaken over het zogenaamde positieve effect op tourisme en de gemeentekas.

Laat het korte termijn denken en economische belangen niet regeren.
Wat wordt verpest komt nooit meer terug.
Wat u nu verknoeit door ongebreidelde bouw langs de kust, zal in latere generaties doorwerken!
Ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog van een mooie kustlijn kunnen genieten.
Kustbebouwing wordt altijd meer, nooit minder. Tenzij een democratische meerderheid besluit om
dat automatisme te doorbreken.
Houdt ons landje mooi.
Laat de kust voor iedereen toegankelijk blijven. Het is een heel belangrijke vorm van recreatie voor
iedereen. Dus a.u.b. geen bebouwing erbij
Seit langer Zeit sind wir begeisterte Windsurfer und besuchen oft mehrmals im Jahr den Surfspot
am Browersdam. Das wird sich leider in Zukunft ändern müssen, da mit dem Bau von
Brouwerseiland dieses wunderbare Revier für uns unattraktiv wird.
Wir bedauern das sehr.
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Geachte gemeentes.
hier bij wil ik laten weten dat het water sport aan de brouwersdam niet geschonden moet worden
soor woningen die misschien 3 weken tot 3 maanden word gebruikt en daarna de rest van het jaar
leeg staat en waar staat ons veiligheid, willen jullie als het allemaal verzakt en niet meer bij de dam
kunnen komen voor versteviging. Op de manier van de plan brouwerseiland word de risico's voor
watersnood ramp ( 1953 ) vergroot word. En mijn mening is bruggen en dammen laten zoals het is
dat werkzaamheden kan plaats vinden voor ons ( burgers ) om veilig te kunnen leven op ons
eilanden.
vriendelijke groet,,,
Ben van der Westen ( burger van schouwen-duiveland )
Nu ik alle bouwplannen heb gezien is de toestand nog erger dan gedacht. Wat een waanzin om
alles vol te bouwen omwille van het grote of kleine geld. STOP hiermee.
Het Nollebos behouden zoals het nu is!
Er is in dit land al zoveel natuur verloren gegaan. Laten we zoveel mogelijk het natuurlijke aanzien
van de kust in tact laten. Voorkom dat met name door het plaatsen van (recreatieve) bebouwing de
kust wordt aangetast.
Hoe de desillutie van 1 megalomaan ontwikkelaar de geliefde surfspot van 1000den om zeep helpt.
Hoe het geld van 1 individu luxe van 500 man boven de recreatie, sport en natuurbeleving van 1000en andere plaatst. En hoe een gemeente blind blijft voor de bezwaren en aangetrokken wordt door
geldgewin.
Triest. ..
spek dus niet de zakken van de 'kustontwikkelaars'. De kust is zn eigen ontwikkelaar.
Alstublieft,ga niet voor het geld, houd Holland mooi, bescherm de kust en hou de politiek
geloofwaardig.
Wij willen geen woonboulevard van Sluis to Den Helder en de Wadden!
Laat de Brouwersdam zoals hij nu is. Zie wat er van De Punt bij Ouddorp terecht gekomen is. Een
waardeloos zooitje. Hoge huurprijzen en de huizen worden niet verhuurd. Een natuurgebied is daar
naar de klote geholpen voor een paar huizen met een huurprijs van boven de €2000 p/w voor 4
personen. Het is hier geen Ibiza en dat zal het voorlopig door het klimaat niet worden ook.
Laat de Grevelingen zoals die is. Brouwerseiland brengt alleen maar plezier voor een selecte groep
gefortuneerde mensen die het project zien als een interessante belegging. De vele duizenden
surfers watersporters en andere natuurliefhebbers zijn er de dupe van
Ik hou van mijn Zeeuwse kust, laat hem zo blijven.
Bouw hem niet vol genoeg is genoeg.
Lege ruimte is vrijheid en ontspant en moet gevrijwaard blijven van menselijke (blijvende) invloeden.
In ons overvolle en overgereguleerde landje is dit een zeer goed dat we moeten koesteren voor
onszelf en voor ons nageslacht!
Houdt aub deze surfspot in tact.
Het hele jaar wordt hier door vele surfers gebruik van gemaakt. In tegenstelling tot die paar tijdelijke
bewoners. Denk aan de campings en horeca in de omgeving! Dit prestige project hoort niet op deze
plek. Water is voor de watersporters. De kracht van Zeeland! Hou dat zo!
Laten we genieten van al het moois er is on onze provincie. Vele bedrijven hebben hun klandizie uit
surfende en kitende vakantiegangers. Moeten we zuinig op zijn. Er zijn voldoende vakantieparken
en ander soortige verblijven in directe omgeving van Brouwersdam. Wees tevreden met wat we
hebben en wens niet steeds meer.
Doe het voor de natuur en ons.
NIET VOOR HET GELD.
Laat de Zeeuwse stranden ongerept! Toerisme is prima en goed voor Zeeland, maar geen bouw óp
het strand. We hebben al zo weinig echte pure natuur meer over in ons land.. op de wereld..
Beste lezer,
Alstublieft hou onze kust mooi en laat het geld voor de projectontwikkelaars niet belangrijker zijn !!
Ik vind het uitermate belangrijk dat het Nollebos in zijn huidige staat blijft.
Ik denk dat m.n. aan de bouwplannen op en rond de brouwersdam.
Handen af van de kust
Natuur en rust niet om zeep helpen voor een paar rijken!!!
Laten wij de kust de kust blijven en niet een vakantie park

Inzendingen mailactie ‘Kustpact: van woorden naar daden’ - provincie Zeeland
Geen bebouwing op of rond de kust
Laat de natuur de natuur waar menig toerist voor komt.
Laat het watersport gebied voor de watersporters en niet voor Zakken vullers als Zeelenberg
architectuur.
Onze kusten staan op het spel, laat de natuur met RUST

In mijn hele leven is de kust een plek waar ik me vrij voel, het liefst ben en graag met vakantie ga.
Het wijdse uitzocht, de natuur en de ruimte en de leegte, daar geniet ik enorm van. En met mij
enorm veel mensen.
Er zijn nog maar zo weinig plekken in Nederland waar dit zo is. Laat de kust alstjeblieft voor alle
mensen die van strand, zee, natuur en ruimte houden. Gooi het niet te grabbel, zodat de gemeente
wel geld verdient, maar er weinig overbljft voor alle Nederlanders.
Ik onderschrijf voor honderd procent (meer kan helaas niet) deze oproep om te zorgen dat de kust
vrij en leeg blijft!
Ich bin gegen Brouwerseiland. Bitte lassen Sie die Natur so wie sie ist. Es ist so wunderschön.
Laat de kust a.u.b. leeg!!!!!!!
Laat de kust van Schouwen ongeschonden. Geen bouwactiviteten in het duingebied. Behoud wat al
eeuwenlang mooi is. Bescherm flora en fauna. Zon, duin en strand zoals ze nu zijn verkopen
zichzelf meer dan voldoende. Daar zijn geen projektontwikkelaars bij nodig.
Laat uw hart spreken, bescherm de kust, inclusief de kusten van de Deltawateren.
Brouwerseiland NEE!
Het onze taak om er voor te zorgen dat vele generaties na ons kunnen genieten van onze prachtige
kust. Niet alleen voor de mens, maar ook voor alle dieren.
Met vriendelijke groeten,
, inwoner van Veere

puur natuur kust
Laat de kust met rust. Het is geen stijl, dat straks alleen de rijken een woning aan de kust kunnen
betalen en de minder bedeelden er nauwelijks meer kunnen komen!
Beste gemeente,
Wees zuinig met onze kust die is in jullie gemeente zeer mooi verpest die kust niet.
Gemeente en Provincie, nemen jullie je verantwoording en bescherm de Kust! Na zoveel negatieve
uitlatingen over Brouwerseiland kunnen jullie maar 1 ding doen: stoppen met dit bouwproject. Laat
de kust en de natuur met rust!
zo belangrijk dat de kust de kust blijft !!!
voor al onze kindskinderen en alle komende generaties!!!!!!!!!
bij voorbaat hartelijk dank namens mij,
De kust is van ons allemaal. Ook toekomstige generaties hebben het recht om van een
ongeschonden kust te kunnen en mogen genieten.
Ik vind het uitermate belangrijk dat het Nollebos blijft bestaan!
Denk na over de ongerept natuur in Nederland.
Verkwansel niet alles voor een paar centen en denk verder....
Bescherm de Kust heeft een duidelijk signaal afgegeven.
Wij willen Brouwerseiland niet. De surfers, zeilers, duikers, recreanten maar ook een groot gedeelte
van de locale bevolking willen dit nep Dubai eiland niet aan de Brouwersdam.
Luistert naar dit véélzeggende lied en houdt u aan het pact dat de Nederlandse
kusten overal beschermt tegen volstrekt ongewenste uitwassen!! Bedankt, Jaap
Ik hou van de kust en wil dat wij en generaties na ons kunnen genieten van onze prachtige kust.
Al jaren geeft de kust mij de rust. Rust die in ons drukke land moeilijk te vinden is. Laat de kust kust
zijn.
Denk aan de toekomst waar een fantastisch kustgebied toekomstige generaties veel plezier kan
bieden. Daar hoort zo weinig mogelijk bebouwing in het kustgebied bij.
Behoud daarom het Nollebos zoals het is! Het is een prachtig stukje natuur in Vlissingen en zou
zonde zijn als dit verdwijnt!
Ik wil ook dat mijn kinderen en hun kinderen kunnen genieten van duinen en strand en andere
kuststreken zònder vervuilende bebouwing die de natuurbeleving verstoort <3
Laat geen projectontwikkelaars bepalen hoe de kust er uit ziet. Kies niet met hen voor het snelle
geld, maar waak voor het moois, zodat latere generaties er van de mooie kust kunnen blijven
genieten.
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Laat onze kust alstublieft ongerept en natuurlijk zonder enige commercie! Nederland is zo klein dat
we ieder stukje natuur moeten koesteren, zodat veel mensen ervan kunnen genieten.
Ik weet niet wat het is maar er is iets mis
Hoe zou dat komen
winst, kapitaal, geld
lijkt steeds meer het enige dat telt
gun ons, en zij na ons, de kust
laar ons achter de meeuwen aan
besef dat geluk, natuur, schoonheid
steeds meer verdwijnen voor geld
zie de kust
laat haar met rust
zie en hoor de branding
voel mist, regen en westenwinden
voel de zonnekracht
en zorg dat wij dat blijven vinden.
Houdt het strand mooi en maak er geen kopie van van de afschuwelijk bebouwde Belgische kust
Geen bebouwing in het Nollebos! Ook het nollebos hoort bij het beschermd kustgebied. Het is niet
uit te leggen dat voor dijkversterking bij de nolle rijkswaterstaat hiervoor natuurcompensatie heeft
gecreëerd, en de gemeente denkt dit gebied zomaar even te kunnen volbouwen!
Hallo bestuurder, ik zou graag in de toekomst mijn nageslacht willen laten zien én ervaren hoe mooi
de zee en de duinen zijn. Om daar te leren spelen, leren en ontzag te krijgen voor moeder natuur, is
een meerwaarde in je leven.
Groet
Dus stop met Brouwerseiland !!
Zet a.u.b. Een stop op de bouw langs de kust van Zeeuws Vlaanderen. Er is nu zoveel aanbod aan
vakantie accommodaties dat er straks leegstand dreigt, met gevolg verpaupering. onze kust is te
mooi om zo te verkwanselen
Laat de kust met rust!
Geen bebouwing in het natuurgebied!

Er zijn genoeg recreatie woningen. Laat de KUST met RUST
Geen permanente bebouwing van de kust en ook
GEEN HUISJES IN HET PRACHTIGE NOLLEBOS!!!
Als groot strandliefhebber, bezoek ik graag onze kusten en eilanden. dat zijn van die zeldzame
plekken in ons land waar je nog een gevoel van oneindigheid en ongereptheid kunt beleven.
Windmolenparken vervullen wellicht nog een noodzakelijke rol in het behoud van de aarde.
Bebouwing op het strand en in de duinen doet dat niet, maar tast juist de waarde aan van deze
gebieden.
Ik hoop dat u zich als bestuurder en dus beschermer van onze unieke kust zich hard zult maken om
deze rijkdom door te kunnen geven aan de volgende generaties.
Laat de provincie Zeeland ruimtelijk blijven zoals die nu is. Niet volbouwen omdat dan de kust zijn
charmes verliest en de natuur wordt verstoord.
Laat Vlissingen, Vlissingen blijven.
Laat de kust zoals die nu is, er is al bebouwing genoeg!
Met name in bv Zandvoort (permanente huisjes) en Zeeuws Vlaanderen lijkt het of de gemeentes
nog alleen maar streven naar meer en meer, en de kust lijken vol te bouwen. Dat leidt uiteindelijk
tot een Belgische situatie en het verlies van een ongelooflijk mooi landschap waar heel veel
inwoners en toeristen op af komen. Dus bestuurders: kijk iets verder dan uw korte termijn financiele
visie om de gemeentefinancien te spekken.
De magie van het strand is de ruime blik en de weidsheid. Dit gaat verloren door bebouwing.
Laten we zuinig zijn op de duinen, nu kunnen we er nog genieten van de rust, het groen en de
afwisseling, voorkom dat ze in een soort dorpen veranderen!
KOESTEREN deze kustlijn en op de Werelderfgoedlijst van Unesco plaatsen.
Opdat wij allen en de generaties na ons altijd mogen blijven genieten van de prachtige
kustgebieden die Nederland rijk is. Voor iedereen!
Houd onze prachtige en ongerepte kust ook ongerept!
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laat de kust asjeblieft een beetje met rust; met het vele bouwen
worden de mensen in de toekomst weggejaagd.
Een beetje kneuterigheid is echt niet verkeerd.
Hoop dat Brouwerseiland hier ook onder valt...Stop voor het te laat is!
Kom sinds 1972 jaarlijks naar Burgh-Haamstede en Westenschouwen. Laat alsjeblieft de kust
tussen de Oosterscheldedam, Westenschouwen en Nieuw Haamstede leeg. Strand en duinen, zee
en meeuwen, regen en storm, het is er altijd eindeloos mooi! Houden zo.
Laten we geen 2e België worden met hun volgebouwde lelijke kustlijn.
In onze drukke maatschappij is een rustgevende natuurlijke Nederlandse kust ( zonder
bebouwing!!!) van enorm belang voor mens én dier!!!
En nu bent u aan zet! Laat ons en onze kinderen ook in de toekomst genieten van de mooie kust,
het kan nu nog, laat het geen Belgische kust worden waar alles is volgebouwd en de Belgen naar
Nederland trekken om daar te kunnen genieten!
Laat de Kust met Rust.
Alleen investeren in de natuur komt ons nageslacht ten goede.
JA!!
Kies voor een mooie, stille en onbebouwde kust met veel plaats voor natuur!
Gun svp ook mijn kinderen en kleinkinderen de ruimte aan onze prachtige kust
Mvrgr.

Stop Brouwerseiland, laat de Brouwersdam zoals hij is!
Denk aan onze kinderen en kleinkinderen, de zee is de kraamkamer van veel flora en fauna
Uw gemeente is voor de toerist meer de moeite waard er te verblijven als uw kust onbebouwd
blijft!!!
ik houd het kort, want er komt waarschijnlijk veel binnen, dus bij deze.
LAAT ONZE MOOIE KUST DE KUST BLIJVEN ?????? ZONDER BEBOUWING !!!!!!!!!!!!!!!!
Als je het "Kustlied" beluistert en bekijkt, weet je zeker dat het misdadig is om te bouwen langs de
kust. Kijk naar Belgie. Dat wil toch niemand. Laat de projectontwikkelaars naar China gaan!!!!!!
Het is tijd voor bezinning, en om na te denken over wat er al verwoest en verdwenen is door al de
bebouwing en recreatie.
Met vriendelijke groet,

toeristen willen ruimte en natuur geen bebouwing!
Dit is het enige ongerepte gebied van Nederland, laten we dit vooral zo houden, om super te
kunnen recreeren, ook voor de toekomstige generaties!! Denk niet alleen aan het financieel gewin!!
U bent degene die ons kan helpen de kust te beschermen.
Alstublieft, doe het!
Onze mooie Kust en ver gezichten die horizon zo uniek zo stil buiten het seizoen. En in het zomer
seizoen zo heerlijk om al die mensen uit Duitsland, België te zien genieten van die prachtige fiets
paden achter de duinen.
Een nachtmerrie als het zo word als bij onze buren in Knokke en al die andere zielige badplaatsen.
De leegte van onze kust is een groot goed. Hou de kust vrij van bebouwing, dan blijft de kust van
iedereen!
Blijf van onze kust af!!
Brouwerseiland zo houden als het nu is. Geen huizen voor welgestelde erop bouwen. SchouwenDuiveland heeft genoeg vakantie woningen en campings. Laat de surfers er maar heerlijk spelen
met het water en de wind.
Afblijven van ónze kust!!!!!!!
Laat ook onze klein- en achterkleinkinderen zo genieten van onze kust zoals wij dat nu nog kunnen!
Geachte bestuurders laten vooral waken om geen kopie Belgische kust te worden en de ruimte en
weidsheid van onze kust te koesteren
Slacht niet de kip met de gouden eieren. Plemp de kust niet vol met beton !
Sta pal voor de Zeeuwse natuur.
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We hebben maar één kust, wees er zuinig op! Kusje erop!!
Houd Schouwen mooi!

In de jaren zestig, begin zeventig, kwam ik elk jaar naar de plek die al weer decennia NieuwHaamstede heet. Op familiebezoek en vakantie aan die mooie laan met de beroemdste vuurtoren
van Nederland. Mijn familie runde de beroemde geitenfokkerij en ontmoetingsplek van culturele
geesten uit Amsterdam en zoals ik zo vaak zeg en schrijf mini-havenbaronnetjes uit GrootRotterdam. Vakanties die ik nooit zal vergeten. Hoe mooi waren niet die wandelingen over de
verschillende duinovergangen, en de tussenpaden, zeker toen een oud-oom die bij El alamein in
Egypte had gevochten ons van alles uitlegde over bunkers die zo fraai verborgen tussen
Hyppophae rhamnoides stonden opgesteld. Die sfeer, die stilte, in de duinen en op het strand,
bracht mensen die rust die velen tijdens hun vakantie zoeken. En zo dicht bij huis. Met ook nog
eens bouwvolumes op het strand slacht je je eigen gouden kalf. Of de kip met de gouden eieren die
niet altijd in geld zijn uit te drukken.
Het feit dat onze kust zo relatief onbebouwd is, maakt het tot het kroonjuweel van de kustrecreatie.
Hoe dom zou het zijn, je mee te laten slepen door korte termijngedachtes en snel geld. Je
verruineert dit kostbare landschappelijke erfgoed vaak voor eens en altijd. Ook hier gaat - Bezint,
eer gij begint volledig op. Een gemeente is niet alleen in dienst van de burgers die binnen haar
grenzen wonen - iets wat te veel gemeenteambtenaren ook anno nu nog maar al te vaak lijken te
vergeten, ze worden zelfs betaald door die burgers, dus zijn in dienst bij hen. Gemeentes worden
bovendien geacht professionele rentmeesters die zien, die datgene dat hen wordt toevertrouwd op
een goede manier dienen te koesteren voor de volgende generaties.
Met vriendelijke groet,
Laat er toch vooral een kust blijven van duinen, strand en zee en niet vervuild door rijen
strandhokjes,slaaphuisjes en strandtenten.
Vooral voor de slaaphuisjes moeten in de duinen elektriciteit, riolering ,waterleiding en WiFi worden
aangelegd waardoor de duinen worden aangetast.
Waardeer toch de natuur in zijn schoonheid en buit niet alles commercieel uit.
Het strand is van ons allemaal, en is geen handelsproject waar mensen mee willen verdienen!!
ook moet er rust en stilte zijn ,op zijn tijd voor alles wat daar leeft!
de mens is niet alleen op deze wereld.
wij delen die met heel veel wezens.
eerbied voor al wat leeft!!
Zeeland, onze zonnigste en zanderigste provincie. Wat houden wij van de zee, en het lege strand.
Houd het strand van iedereen, houd het open! Bezwijk aub niet voor geld of mooie praatjes van
ontwikkelaars. Ik wens u een rechte rug!
Dit zeg ik als (bezorgde) Zeeuw!
Laat het welzijn van de projectontwikkelaars nu eens niet prevaleren boven ons erfgoed.
Ook kleine aantastingen zijn teveel, want vele daarvan maken toch weer een grote. Een rijke natuur
(lees : kust) is veel belangrijker dan economische rijkdom, laat niet alles daaraan ten prooi vallen,
ook niet een klein beetje !
De kuststreek is voor de vogels en bescherming van ons land. Dat doe je niet met huizen of hotels.
Omdat je het tij daarna nooit meer kan keren, bescherm de kust!!!
Wees zuinig op onze prachtige kust.
Ik ga er ook vanuit dat u de natuur - u bent er ook onlosmakelijk mee verbonden ; u bent natuur - in
de staat waarin het zich nu bevindt, niet verder pijn doet.
Hou de kust vrij van bebouwing, de kust is een kostbaar bezit van iedere Nederlander!
Laat de natuur de natuur , laat de kust de kust zodat wij kunnen blijven leren van de kustnatuur, ook
de generaties na ons.
Verandering is vernietiging!!!!!
Onze kust is zo mooi zoals de zee en de wind het willen. Waarom moeten mensen dat nu weer
verzieken door er huisjes en/of hotels te bouwen. Laat de Nederlandse kust niet worden als de
Belgische.
Beste bestuurder, ga ook eens wandelen of fietsen langs de kust. En wees eerlijk tegen jezelf, geldt
alleen het geld voor jou? Bescherm de kust voor nu en voor later! Dan ben je pas een heldhaftige
bestuurder!
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Laat de kust niet verloederen door het volbouwen van vakantiehuisjes!!
Wat eens ongerept was komt nooit meer terug!!
Stop de kustbebouwing NU!!
Laten we zorgen dat er over enkele generaties nog zand en water kunnen zien aan de kust en niet
alleen bebouwing!
En laat AUB de mooiste en drukstbezochtste windsurfplek in Nederland (door Nederlanders, Belgen
en Duitsers, die ook voor inkomsten zorgen) met Rust!!
Groet,
Loop niet achter de feiten aan! Projectontwikkelaars zijn veel sneller dan ambtenaren. Wacht niet
op een bestuurlijk PACT maar zoek vandaag naar planologisch-bestuurlijke maatregelen
Ik ben als kind opgegroeid in Alkmaar en fietste regelmatig (zomer en winter) door het duingebied
Van Bergen/Schoorl.
Met schrik om het hart heb ik de fatale latere ontwikkelingen zien ontstaan die vele kustgebieden
kapot hebben gemaakt.
We leven met te veel mensen op ons kleine grondgebied om verdere bouwontwikkelingen toe te
laten. Kom op politieke partijen, zet financiële belangen opzij en draag zorg voor je unieke
natuurgebieden.
Er is nog leegte op het strand en dat is heerlijk! Houden zo!
Koester onze mooie Nederlands natuur! We hebben er maar 1 van...
GEK zijn we op Uw provincie, Uw dorp, Uw kustlijn! Dit mooie gebied moet koste wat kost
beschermd worden, help hieraan mee!
Nationaal de status beschermde kustlijn geven.
Ik woon op de zandgronden in Drenthe. Ik weet hoe belangrijk het is te beschermen wat we hier
hebben, de mooiste plaatsen beschermen tegen projectontwikkelaars, die gemeenten veel geld
bieden de voor de mooiste plekken in Drenthe
BESCHERM daarom ook ALLE KUSTEN, GEEN PROJECTONTWIKKELAARS, GEEN NIEUWE
BOUWSELS ETC.
Het financiële belang van de enkeling mag het algemeen belang van ons niet schaden.

Hou Zeeland mooi en hou de economische aspecten ook goed in de gaten, waardeer de Duitse en
Belgische gasten.
Wellicht heeft u wel eens gehoord van de " varkenscyclus"
U als gemeente bestuurders moeten dit onder controle houden.
Zodat de bestaande ondernemers een goede boterham blijven houden,ook in de mindere jaren.
Nu zie je alweer dat er veel kavels ingevuld worden door nieuwbouw vakantie - woningen, door de
lage rente gaan investeerders investeren in stenen, met alle gevolgen vandien als er
mindere jaren komen.
Met vriendelijke groet,

Ik hoop van harte dat er geluisterd wordt naar de berichten vanuit de samenleving.
Inmiddels 70 jaar, vanaf mijn 4e levensjaar zeer vaak en regelmatig vakanties doorgebracht op alle
Waddeneilanden, Noord-en Zuid Holland en Zeeland.
Er is al ZO VEEL veranderd c.q. gebouwd en nu de economie weer veelbelovend is, lijken de
bouwprojecten niet te stuiten.
Met vriendelijke groet,

Geboren en getogen aan de Schelde, hoop ik dat ook onze kinderen en kleinkinderen tot vele
generatie na ons van ongerepte stranden en duinen kunnen genieten.
De rustigste en wildste plaatsen in Nederland bebouwen? Waar zijn we mee bezig?
Laat kortzichtige, op geld beluste handen afblijven van wat van ons allemaal is en waar we niet
zonder kunnen.
De gans met de gouden eieren slachten, en het profijt laten gaan naar projectontwikkelaars die op
hun jacht in St Trope zich een bult lachen om die domme Zeeuwen... ja, ja da's de vooruitgang.
Bescherm onze kust. Nergens bouwen!
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Ik ken de Belgische kust , ik heb de kust bij Zandvoort en Scheveningen gezien, Ik heb ook de
ontwikkelingen in Zeeland( met name Zeeuws Vlaanderen en de nieuwe strandhuisjes die elders
aan de Zeeuwse kust gebouwd worden ....
Ik ben 69 en ken het strand dat ruim was, open en van iedereen. Aan de ene kant de zee, aan de
andere kant de duinen.Geen plek zo mooi en geen plek waar je zo kon ontspannen.Heel
democratisch, voor iedereen.
Laten we dit vooral zo houden.
als geboren zeeuw , nu wonend in duitsland , kom ik elk jaar diverse keren teerug naar mijn
provincie. prachtige duinen en strand . die NIET bebouwd mogen worden zodat mijn kinderen,
kleinkinderen en ook de generaties die na ons komen kunnen blijven genieten van de zee , de wind
en de lucht , daardoor lange en prachtige strandwandelingen in een gebied da taan iedereen
toebehoord en NIET voor de " happy " few ! ! laten we het samen mooi houden - pieter
Er is maar een kust,
Misschien dat het je geweten sust
Pak die handschoen op en zorg in het kader van de Omgevingswet voor een ambitieus en sprekend
beleid om uw kust te beschermen. Natuur, rust en ongereptheid is de kip met de gouden eieren.
Behoud hiervan is een absolute randvoorwaarde voor elke ontwikkeling op gebied van recreatie en
economie. Heel veel succes hiermee!

Rotterdam, 7 november 2016

Geachte leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zeeland,

Met de principe-afspraken in het concept Kustpact wordt een belangrijke en onmisbare stap naar
betere bescherming van waardevolle kustlandschappen gezet. Wij roepen alle betrokken overheden
op om het concept Kustpact ook daadwerkelijk te tekenen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de
samenleving, bij burgers, een enorme betrokkenheid is bij het ruimtelijk beschermen van de unieke
waarden van de kust: natuurlijkheid, ongereptheid, leegheid, duisternis, stilte en publieke
toegankelijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat kustprovincies en -gemeenten het concept Kustpact
ook daadwerkelijk onderschrijven – én de intenties hieruit omzetten in harde, ambitieuze afspraken.
Onze unieke kust staat namelijk op het spel en dat gaat velen aan het hart. Dichter Ingmar Heytze liet
zich inspireren door hartenkreten van duizenden Kustbeschermers en schreef ‘Kustlied’; een
prachtige ode aan de kust.
Kustbeschermers hebben in een kleine twee weken 10.780 mails gestuurd aan alle kustgemeentenen provincies via een e-mailactie. Daarvan hebben 542 mensen uw provincie gericht opgeroepen en
de volgende boodschap meegegeven:
Door het Kustpact is er een stap naar betere bescherming van de kust gezet. Maar deze intenties
moeten nu worden omgezet in harde afspraken. Ik ga ervan uit dat u daar nu voor zorgt. Ik houd van
de kust en ik wil dat wij en generaties na ons kunnen genieten van onze prachtige kust.
De video van het ‘Kustlied’ vertolkt de hartenkreten van meer dan 100.000 kustbeschermers en laat
zien wat er op het spel staat.
Graag bieden we u de video en deze hartenkreten aan en roepen u op het kustpact te tekenen en
vervolgens uit te voeren met harde afspraken. Bekijk de video op www.beschermdekust.nl.
In de bijlage treft u de namen van inzenders en hun persoonlijke boodschap aan u.

Met vriendelijke groeten,
Team Bescherm de kust, namens vele Kustbeschermers

De Initiatiefnemers van de campagne ‘Bescherm de kust’ zijn Natuurmonumenten, Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands
Landschap en Stichting Duinbehoud.

