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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief herontwikkeling Ravesteynplein

Geachte heer/mevrouw,

In de stuurgroep herstructurering van 22 juni jl. heeft de bestuurder van L'escaut 
Woonservice aan wethouder Stroosnijder meegedeeld dat hij een besluit heeft genomen 
over de toekomst van het complex 183 woningen Ravesteynplein e.o. Het voornemen tot 
besluit was vertrouwelijk en lag ter goedkeuring voor bij de Raad van Commissarissen van 
L'escaut op 12 juli as. 
Bestuurlijk is afgesproken dat indien de RvC van L'escaut instemt met het besluit van de 
bestuurder, het besluit op 13 juli as. wordt gecommuniceerd met de klankbordgroep 
Ravesteynplein, de bewoners van het complex en de gemeenteraad.
Ter informatie voegen wij de brieven van L’escaut aan het College van BenW en aan de 
bewoners van het Ravesteynplein e.o. als bijlage toe.

Het College heeft op 11 juli jl. kennis genomen van het concept-Planbesluit Ravesteynplein 
e.o. van L’escaut om het vooroorlogse complex 183 woningen Ravesteynplein te slopen.
Tevens hebben wij kennis genomen van het haalbaarheidsonderzoek en de scenariokeuze 
van L’escaut om tot sloop te besluiten en een gedifferentieerd nieuwbouwplan te 
ontwikkelen van ca. 120 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen.

Het vooroorlogse complex Ravesteynplein e.o. is onderdeel van het Middengebied. In de 
herstructureringsplannen Middengebied 1e en 2e fase is het complex bestaande uit 183 
woningen buiten beschouwing gebleven. 
Uit oogpunt van duurzaamheid, bouw- en woonkwaliteit en leefbaarheid is het complex niet 
toekomstbestendig. Uit een bewoners enquête bleek dat gemiddeld 70% voor sloop was. 
Voor de kleine ééngezinswoningen in de binnenring lag dat genuanceerder nl. 50% voor 
behoud.

Na de bewoners enquête is uit de belangstellenden een klankbordgroep gevormd. Met deze 
klankbordgroep is afgesproken om 3 scenario's op haalbaarheid te onderzoeken te weten;
1. 100% groot onderhoud
2. groot onderhoud binnenring, sloop/nieuwbouw buitenring
3. 100% nieuwbouw
Tussentijds is scenario 1 afgevallen. Omdat de onder- en bovenwoningen ten opzichte van 
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elkaar verspringen zijn deze niet samen te voegen. 

Tevens is met de klankbordgroep afgesproken dat groot onderhoud niet in bewoonde staat 
uitgevoerd kan worden.

De scenario's 2 en 3 zijn financieel doorgerekend en geconcludeerd is dat beide scenario's 
niet passen binnen het financieel beleid van L'escaut.
Niets doen is voor L'escaut echter geen optie. 
Scenario 3 is voor de lange termijn het minst ongunstige scenario voor L'escaut.

Wij hebben kennis genomen van het concept stedenbouwkundig Masterplan van 11 mei 
2017 van BIQ architecten voor de herontwikkeling van het Ravesteynplein.
Na doorontwikkeling zal het stedenbouwkundig plan en de mogelijke afwijkingen van het 
bestemmingsplan ter vaststelling aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.

De bestuurder van L’escaut Woonservice nodigt desgewenst na de zomer de gemeenteraad 
uit voor een toelichting op het besluit.

Wij nemen aan u hiermee vooralsnog 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


