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Vlissingen, 28 juni 2017 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

De afgelopen maanden heeft l’escaut woonservice verder onderzoek verricht naar drie scenario’s 
voor het Ravesteynplein. Na uitvoerig onderzoek en het afwegen van diverse factoren heeft 
l’escaut gekozen voor volledige sloop en nieuwbouw van het Ravesteynplein. 

Uitkomst onderzoek 

Er is onderzoek gedaan naar de volgende scenario’s: 

 
1. renovatie voor alle woningen (al in fase 1 afgevallen. Zie brief 22 februari); 
2. sloop/nieuwbouw voor de buitenring en renovatie binnenring (woningen Ravesteynplein); 
3. sloop en nieuwbouw voor alle woningen 

 
Op basis van de onderzoeken is een helder beeld ontstaan over deze scenario’s. Door de scenario’s 
te toetsen op verschillende beoordelingsaspecten werd duidelijk dat scenario 3 (sloop en 

nieuwbouw voor alle woningen) duidelijk de voorkeur heeft. De volgende aspecten zijn o.a. 

getoetst; mening bewoners, toekomstbestendigheid, bouwtechnische kwaliteit, cultuurhistorische 
waarde, verhuurbaarheid, duurzaamheid, onderhoudslasten en totale woonlasten bewoners. 
 
Wat betekent dit voor mij? 
Voor u betekent dit dat u binnen drie jaar uitverhuisd wordt. Dit zal gebeuren in vier fases. Op 1 
oktober 2017 start de uitverhuizing van de 1e fase. In de bijlage kunt u zien in welke fase uw 
woning valt. Voor uw verhuizing krijgt u een verhuiskostenvergoeding van € 6.041,-.   

 
l’escaut woonservice wil u zo goed mogelijk ondersteunen tijdens dit traject. Een verhuurmakelaar 
van l’escaut zal elke huurder bezoeken om de gehele  procedure uit te leggen en vragen te 
beantwoorden. Vanaf oktober 2017 plannen wij per fase deze gesprekken in. 

 
Het reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud gaat nu ook van kracht. Onderdeel 

hiervan is het planbesluit. Dit plan gaat onder andere in op de procedures van herhuisvesting en de 

tegemoetkoming in de verhuiskosten. Op deze manier weet u precies waar u aan toe bent en wat 
uw rechten zijn. Het planbesluit is bij deze brief toegevoegd. 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op via info@lescaut.nl. Op werkdagen zijn wij van 
9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op (0118) 42 23 00. 
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Met vriendelijke groet, 

Fikri Bouzambou, 

Manager Wonen 

Bijlage 

1. planbesluit 

2. indeling fases 
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