Peiling uitbreidingsplannen “De Landing”.
Een aantal verontruste inwoners van Baarland wil geen ingrijpende bebouwing aan de
Zeedijk ter plaatse van De Landing. Uw mening is van groot belang en wij vragen u de
onderstaande punten aandachtig door te nemen. Wij komen in week 44 (29-10 t/m 3-11) aan
de deur om de antwoordstrook op te halen of u kunt hem deponeren in de brievenbus van
Nieuweweg 29a, Slotstraat 4 of Slotstraat 31.
De Landing is een gezellige plek aan de Westerschelde en is toegestaan onder een tijdelijke
vergunning. De houten strandbrasserie is aan vernieuwing toe, daar is niets op tegen.
Een restaurant met zalen van 3 bouwlagen hoog en een uitbreiding met 32
hotelkamers buitendijks vinden wij totaal ongewenst.
En wel om de volgende redenen:
-

De zeedijk is buitendijks nog steeds ongestoord (op De Landing na). Met hotelkamers
verdwijnt de open ruimte als je de trap opkomt met uitzicht op de Schelde. Deze plek
moet voor iedereen zijn en niet alleen voorbehouden aan de hotelgasten.

-

De plaatselijke bevolking kan niet meer vrij recreëren en zit dan altijd op de stoep van
de hotelgasten.

-

Er zijn dag en nacht mensen. Dus altijd menselijk geluid en licht, gaande en komende
auto’s. Nu is in ieder geval de nacht en een groot deel van de avond nog voor de
natuurlijke omgeving. Alhoewel er nu ook al regelmatig geluidsoverlast van feesten is.

-

Er is destijds geen buitendijks fietspad (richting Ellewoutsdijk) aangelegd vanwege de
rust/broedtijd voor de (water)vogels en andere dieren. Dit verhoudt zich niet tot de
bouw van hotelkamers en uitbreiding van De Landing.

-

Om vanuit de hotelkamer leuk over de Schelde te kunnen kijken is geen goed argument. Wanneer men binnendijks verblijft kan men altijd de dijk overstappen om van
het uitzicht te genieten. Het uitzicht is al jarenlang prachtig en moet beschikbaar
blijven voor iedereen. Op het huidige terrein van Scheldeoord is genoeg ruimte voor
hotelgasten.

-

De herdenkingsplek met het monument, waar onze Schotse bevrijders geland zijn
wordt erg oneerbiedig op de achterste rij geschoven.

-

In de plannen wordt gesproken over ‘tijdelijke lodges’, de praktijk is eerder dat als ze
eenmaal staan het nog groter moet, waardoor er over een aantal jaar weer uitbreiding
zal volgen. Dan wordt een bezwaar maken wel heel erg moeilijk.

Wij vragen dan ook:

Laat de open ruimte open, geniet van de Schelde en geniet van de nu
nog rustige plek aan de zeedijk.
Doe met ons mee en zeg NEE tegen deze uitbreidingsplannen ! (z.o.z.)
Namens de bezorgde Baarlanders: Frans en Ina Rothuizen, Cees en Liesbeth Droste, Peter
en Corrie Maaskant, Corrie Elenbaas, Johan Vermin, Jet Remijn
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