Aan:

het college van B&W van de gemeente Vlissingen

Datum:

21 maart 2021

Onderwerp:

Art. 34-vragen complexgewijze huisvesting (inter)nationale werknemers

Geacht college,
Op 16 maart 2021 dienden het CDA vragen in conform art. 34 van het RVO over de complexgewijze
huisvesting (inter)nationale werknemers, deels over locatie Lammerenburg
In aanvulling daarop heeft het CDA nog een aantal vragen over de complexgewijze huisvesting Plan
Uitzicht Souburg.
1. welke problemen m.b.t. parkeerproblemen, verkeersoverlast en verkeersveiligheid voorziet
het college voor het Edisonpark na de realisatie van het complex Plan Uitzicht Souburg (PUS)
2. de bewoners en het CDA voorzien de risico's mbt de verkeersveiligheid met name bij de
Zwemschool Zeeland. De grootste drukte bij de Zwemschool (eind van de middag en begin
van de avond) valt samen met het tijdstip dat de bewoners van het complex thuiskomen.
Daarbij komt dat de ouders en kinderen bij gebrek aan een voetpad over de weg van auto
naar zwemschool (vv) lopen. Dit brengt risico's met zich mee. Welke maatregelen neemt het
college om deze risico's te minimaliseren, zodat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd
is.
3. De bewonersvereniging Edisonpark heeft op 10 februari een brief aan het college gestuurd
om hun zorgen te uiten, waarom is deze brief niet aan de raad doorgestuurd, ondanks de
toezegging van wethouder De Jonge aan de bewoners om dat wel te doen
4. Begrijpt u dat de bewoners van het Edison park spreken van een “overval” in hun mail van 19
maart 2021 aan college en raad??
5. Wat vindt u van de door hen in de bovengenoemde aangevoerde argumenten tegen de
realisatie van Plan Uitzicht Souburg?
6. Bent u het met het CDA eens dat een dergelijke werkwijze het vertrouwen in de
gemeentelijke overheid schaadt?
7. Hoe denkt het college dat vertrouwen bij de bewoners van het Edisonpark te gaan herstellen
dan wel te versterken?
8. Kunt u een beschrijving geven van het verder communicatietraject met de bewoners van het
Edisonpark?
9. Volgens de RIB van 8 januari 2021 is het aantal te verlenen eenheden voor Uitzicht Souburg,
Baskensburg en Zuidbeek (Lammerenburg) resp. 216, 350 en 434. Mochten deze complexen
gerealiseerd worden, is het dan uitgesloten dat gedurende de voorziene looptijd van 15 jaar,
of na die periode, het aantal eenheden wordt uitgebreid?
Wij rekenen op een spoedige, volledige en duidelijke beantwoording.
Hoogachtend
Coen Bertijn
Fractievz. CDA

