
 

 

Vragen conform art. 34 R.v.O. d.d. 14 december 2022. 

Geacht college, 

De POV fractie vraagt uw aandacht voor het volgende: 

In het voormalige MDGO gebouw en bijgebouwen aan de Dreesstraat en Sloeweg zijn op dit 

moment gehuisvest een aantal (para) medische voorzieningen, een dagbesteding van ’s 

Heeren Loo, de turnvereniging en Kipvis, een samenwerking van meer dan 20 Vlissingse 

kunstenaars. Aan alle gebruikers is medegedeeld dat de gemeente de huisvesting beëindigd 

in juli 2023. Wij hebben daar een aantal vragen over: 

 Bij de hervorming van het accommodatiebeleid is vastgelegd dat de gemeente zorg 

draagt voor alternatieve huisvesting als de gebruiker uit een gebouw moet 

vertrekken. Staat uw college nog steeds voor dit uitgangspunt? 

 Welke huisvesting biedt u aan de gebruikers die tot op heden gebruik maken van de 

gebouwen aldaar? 

 De POV hecht sterk aan het bereikbaar blijven in de wijk Pauwenburg van de 

paramedische zorg zoals die nu aal de Dreesstraat is gevestigd. Werkt uw college 

actief mee om, na vertrek van deze zorg uit de Dreesstraat, deze zorg in en voor de 

wijk bereikbaar te houden? 

 Welke huisvesting heeft u voor ogen voor de turnschool? 

 Heeft u overeenstemming met ’s Heeren Loo over een alternatief voor de cliënten die 

nu in dit complex hun dagverblijf hebben? 

 Bent u in gesprek met de kunstenaars van Kipvis om te komen tot een behoud voor 

Vlissingen van deze unieke samenwerking, met voor hun passende en betaalbare 

huisvesting? 

 De POV verneemt dat er plannen zijn om op deze locatie een ontwikkeling tot stand 

te brengen. Welke zaken bent u mee bekend die daar ontwikkeld kunnen c.q. zullen 

worden? 

 U heeft de huur/gebruiksovereenkomst aan de diverse gebruikers opgezegd. Hoe 

zeker bent u er van dat onmiddellijk nadat de gebouwen leeg zijn opgeleverd, de 

nieuwe ontwikkeling van start gaat? 

 Als voor die ontwikkeling een verandering van de bestemming nodig is, dan moet u 

daar een procedure voor doorlopen. Wanneer bent u van plan die procedure op te 

starten? 

 Indien niet onmiddellijk na 1 juli de nieuwe ontwikkeling kan en zal worden gestart, 

bent u dan bereid om (een deel van) de huidige gebruikers ter plekke te laten, met 

een opzegtermijn van één maand? 

 Wanneer licht u de gemeenteraad in over de mogelijke ontwikkelingen in dit gebied, 

dat mede bepalend is voor de entree van Vlissingen? 

Uw beantwoording zien wij met belangstelling tegemoet, 

Fractie POV. 




