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Inleiding 

• Inleiding 
– Positie van de gemeente binnen een complex bestuurlijk en administratief 

geheel met talrijke publieke en private initiatieven                    

– Belangrijke en goede partners : MDK en ANB 

– Permanente evenwicht tussen kustveiligheid, natuur en recreatie 
 

• Inhoud : vanuit verschillende schaalniveau, vanuit een droom 
naar de realiteit 

1. Denkoefening : tentoonstelling 'Wisselland'  

2. Private initiatieven : eilanden en atol's 

3. Evoluties op terrein : verzanding Heist en duinvorming 

4. Lokaal initatief : masterplan zeedijk strand 



 1. Denkoefening :  'Wisselland‘ 
tentoonstelling in cultuurcentrum Scharpoord  

in samenwerking met het Vlaams Architectuur Instituut 















2 Private initiatieven : eilanden 
en atol's  

















3. Op terrein : verzanding Heist 
en duinvorming 
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4. Lokaal initiatief : masterplan 
Strand & Dijk 



Masterplan Strand & Dijk 

Huidige situatie 



Overzicht actoren & voorzieningen 

1.   Openbaar aanbod    
– Evenementensites (5) 

– Sportstranden (2) 

– Vrij strand 
 



Overzicht actoren & voorzieningen 

2.   Openbare nutsvoorzieningen    
– Gemeentelijke infrastructuur 

– Reddingsdienst (12) 

– Eerstehulpposten (6) 
 



Overzicht actoren & voorzieningen 

3.   Geprivatiseerd gebruik    
– Particuliere strandcabines (2700) 

 



Overzicht actoren & voorzieningen 

4.   Geprivatiseerd met collectief gebruik    
– Stranduitbaters (23) 

– Watersportclubs (5) 

– Kinderparken (2) 

– Eilandterrassen (61) 

– Fiets- en rijwielenverhuur (12) 

– Ijsverkooppunten (8) 

 

 

 

 
 



a) Communicatie 

b)  Handhaving en opvolging 

c) Veiligheidsbeleid (redders, politie, brandweer)  

d) Onderhoud 

e) Beeldkwaliteit 

f) Totaalbeleving 

g) Ordening/Doorzichten 

h)        Financieel & Contractueel  

 
 

Knelpunten  

Problemen/ zwaktes/ 

knelpunten 



Communicatie  
 



Veiligheidsbeleid (redders, politie, brandweer)  
– Gebrek aan een centrale hoofdredderspost, uitvalsbasis (strand)politie 

(centrum uitgaansoverlast) en CP-OPS brandweer.  
• Lichttorenplein werd naar voor geschoven als ideale locatie 



Strandhagen 
– Niet vandalisme bestendige strandhagen  smet op beeldkwaliteit en grote 

weerkerende kosten. Momenteel nog geen alternatief op de markt. 

 



Beeldkwaliteit 
– Afsluiting eilandterrassen niet opgenomen in lastenboek waar door allerhande 

non-kwalitatieve oplossingen gebruikt worden (ketting, zeil, ‘kotjesdraad’, …) 

 



Totaalbeleving 
– Gebrek aan sanitaire voorzieningen langsheen de dijk 

 

– Gebrek aan uniformiteit en op elkaar afgestemde elementen   

     zitmeubilair/ publiciteitsborden/ lichtarmaturen/ bloembakken/ vuilbakken/ … 

•  Nood aan een algemene uniformiteit (huisstijl?) 

 


