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ONDERWERP

Aankoop schuur Scheldekwartier

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aan de rand van het plangebied Scheldekwartier staan achter de woningen van de Paul 
Krugerstraat een schuur (Paul Krugerstraat 352) en 3 garageboxen. De panden liggen 
precies op de erfafscheiding met het Scheldekwartier, hetgeen zodanige beperkingen geeft 
aan de ontwikkeling van de strook grond tussen de nieuwe doorgetrokken Singel en de Paul 
Krugerstraat dat aankoop essentieel is. Alhoewel in de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 
en de grondexploitatie niet wordt uitgegaan van verwerving van deze panden hebben wij 
toch besloten deze aan te kopen.

Onlangs zijn we gestart met de ontwikkeling van enkele plots (de Broederband en de 
Vesting) in Scheldewijk. In de planvoorbereiding is de aandacht nu met name gericht op de 
ontwikkeling van de strook tussen de doorgetrokken Singel en de woningen aan de Paul 
Krugerstraat. In Scheldewijk is dit de moeilijkste opgaaf. Hoe stemmen we de nieuwe 
ontwikkeling af op de bestaande bebouwing van de Paul Krugerstraat, hoe bewerkstelligen 
we dat de verschillende projectontwikkelaars komen tot een integraal plan?
De ontwikkeling van Prins, de bewoning van Edelweiss, de ernstige bodemverontreiniging, 
de huidige en toekomstige afwatering en hoogteverschillen en het parkeren in de Paul 
Krugerstraat zijn allemaal vraagstukken die bij de ontwikkeling van dit deel van Scheldewijk 
om een oplossing vragen.  

In het gebied is sprake van hoogteverschillen. Het Scheldekwartier ligt ter plaatse van de 
Paul Krugerstraat 1 tot 2 meter hoger dan het pad achter de woningen van de Paul 
Krugerstraat. Dit hoogteverschil wordt in de nieuwe situatie in stand gehouden door een 
keermuur, die precies op de perceelgrens gebouwd gaat worden. Daar waar woningen 
gepland zijn dient de woning als grondkering. De aanwezige schuur en garages kunnen, in 
tegenstelling tot eerdere aannames, niet dienen als grondkering. Dat betekent dat ter 
plaatse van die schuur en garages de keermuur dus voor de perceelgrens geplaatst zou 
moeten worden. Daardoor wordt een hap uit het perceel genomen. Hiermee ontstaat er niet 
alleen een sociaal onveilige situatie (donkere hoeken), er gaat ook uitgeefbare grond 
verloren. Concreet betekent dit dat er met inpassing van de schuur en garageboxen ruimte 
ontstaat voor 21 woningen. Met de beoogde ontwikkelaar van het gebied, 
woningbouwcorporatie l’escaut  zijn we tegen deze situatie aangelopen. Aankoop van de 
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schuur en garages lost deze ongewenste situatie op en stelt ons in staat een afgerond 
perceel te leveren, waar de ontwikkelaar zijn gewenste programma kwijt kan.

In de ontwikkelingsvisie is de aankoop van deze opstallen geen uitgangspunt en daardoor 
zijn de aankoop- en sloopkosten van deze opstallen ook niet opgenomen in de 
grondexploitatie. Stedenbouwkundig gezien is de aankoop nodig, aangezien daardoor een 
efficiënte en sociaal veilige ontwikkeling van deelplan Scheldewijk mogelijk wordt. 
Toevoeging van het perceel aan de ontwikkellocatie wordt voor een groot deel terugverdiend 
door de verruiming van de verkavelingsmogelijkheden, waardoor vier extra woningen 
worden gerealiseerd en civieltechnisch minder dure ingrepen nodig zijn met betrekking tot 
het opvangen van de hoogteverschillen en ontwatering.
Door de aankoop kunnen we uitvoering geven aan de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 
2016.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


