Artikel 34 vragen
3 februari 2019
Burgerparticipatie Nollebos/ Westduin
Op 23 januari is de 1e stap in het burgerparticipatieproces gezet om te komen tot een integrale visie
voor het gebied Nollebos/ Westduin. Hiermee is tevens de aanzet gemaakt om een
burgerparticipatietraject in te gaan. Samen met iedereen die mee wil doen om de visie voor het
Nollebos/Westduingebied te maken is de wens van het college.
Vragen:
1. Kan het college aangeven welke afspraken er met inwoners, ondernemers en organisaties die
aan de werksessies deelnemen, worden gemaakt? Kunnen ze op elk gewenst moment instromen
en uitstromen?
2. Wordt de inbreng van inwoners en mogelijke andere stakeholders, zoals bedrijven,en
organisaties gelijk behandeld? Wordt het gelijkwaardig gewogen? Wat kan bij keuzes evt. de
doorslag geven?
3. Kan het college aangeven hoe en op welke momenten de raad zal worden geïnformeerd over de
voortgang tijdens dit participatietraject?
4. Is er een uiterste datum bekend wanneer het streefbeeld voor het gebied Nollebos/Westduin ter
besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden?
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34: Fractie GroenLinks inzake Participatieproces
Nollebos / Westduin
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Op 23 januari is de 1e stap in het burgerparticipatieproces gezet om te komen tot een
integrale visie voor het gebied Nollebos/ Westduin. Hiermee is tevens de aanzet gemaakt
om een burgerparticipatietraject in te gaan. Samen met iedereen die mee wil doen om de
visie voor het Nollebos/Westduingebied te maken is de wens van het college.
Vragen en antwoorden:
1. Kan het college aangeven welke afspraken er met inwoners, ondernemers en
organisaties die aan de werksessies deelnemen, worden gemaakt? Kunnen ze op
elk gewenst moment instromen en uitstromen?
Antwoord:
Nee, dat kunnen wij niet aangegeven, de werksessies moeten namelijk nog starten.
Wél zal gewerkt worden binnen de kaders, zoals die zijn vastgesteld door de
gemeenteraad op 21 december 2017.
Iedereen is vrij om deel te nemen aan de werksessies. Dat geldt ook voor het
uitstromen.
2. Wordt de inbreng van inwoners en mogelijke andere stakeholders, zoals bedrijven,
en organisaties gelijk behandeld? Wordt het gelijkwaardig gewogen? Wat kan bij
keuzes evt. de doorslag geven?
Antwoord:
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In werksessie 1 wordt de gebiedskennis gezamenlijk gedeeld en worden de
knelpunten en kansen in beeld gebracht en beoordeeld binnen de kaders zoals die
door uw raad zijn vastgesteld op 21 december 2017.
3. Kan het college aangeven hoe en op welke momenten de raad zal worden
geïnformeerd over de voortgang tijdens dit participatietraject?
Antwoord:
U heeft op 21 december 2017 een besluit genomen over het Nollebos en ons
opgedragen dat besluit uit te voeren. Na de openbare inspraakronde ontvangt u van
ons college een raadsvoorstel.
4. Is er een uiterste datum bekend wanneer het streefbeeld voor het gebied
Nollebos/Westduin ter besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden?
Antwoord:
Nee er is geen uiterste datum vastgesteld. Het is een intensief proces dat de nodige
zorgvuldigheid, draagvlak en vertrouwen vereist. Wij verwachten eind 2019 de
werksessies afgerond te hebben. Tussentijds zullen wij u ook informeren over de
planning.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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