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Geachte heer, mevrouw, 

 

In het afgelopen jaar heeft l’escaut woonservice onderzoek verricht naar de verschillende  
scenario’s voor het Ravesteynplein. Na uitvoerig onderzoek en het zorgvuldig afwegen van diverse 
aspecten heeft l’escaut gekozen voor volledige sloop en nieuwbouw van het Ravesteynplein. 

 

Scenario’s 

In overleg met de klankbordgroep Ravesteynplein e.o. en de Gemeente Vlissingen zijn drie 

scenario’s onderzocht.  

 
1. renovatie voor alle 183 woningen (viel in fase 1 al af); 
2. sloop/nieuwbouw voor de buitenring en renovatie binnenring (woningen Ravesteynplein); 

3. sloop en nieuwbouw voor alle woningen 
 

Diverse onderzoeken  

Om te komen tot een weloverwogen keuze zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 
 Een bouwtechnisch onderzoek van de bestaande woningen 
 Een woontechnische analyse van de verschillende woningtypen  

 Een cultuurhistorische waardebepaling van het bestaande complex 
 De duurzaamheidsambities bij renovatie en bij nieuwbouw 
 Een stedenbouwkundige verkenning inclusief afstemming met gemeente en welstand-

monumentencommissie 
 Een vergelijk in de woonlasten bij nieuwbouw en bij renovatie 
 Financiële doorrekening van de scenario’s 

 

Uitkomst onderzoek 

Deze onderdelen zijn vervolgens gewogen en daarbij is de conclusie getrokken dat volledige sloop 

van de 183 woningen en het realiseren van nieuwbouw de meest toekomstbestendige en duurzame 

oplossing is. Daarbij kan ook de gewenste verdunning van circa 60 woningen conform de 

prestatieafspraken plaatsvinden. Bij nieuwbouw blijft de stedenbouwkundige structuur behouden. 



 

 

Dit laatste is vanuit cultuurhistorie een belangrijk aspect. De definitieve besluitvorming hierover zal 

plaatsvinden in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 12 juli a.s. 

   

Informatieverstrekking aan bewoners 

Na definitieve besluitvorming door de RvC informeren wij de klankbordgroep en de bewoners op 13 

juli over het besluit tot sloop. Het sloopbesluit zal gefaseerd in werking treden. Er zijn in totaal 4 

fasen met een interval van drie maanden. Nadat bewoners geïnformeerd zijn zal ook de pers 

ingelicht worden.  

 

Afstemming gemeente Vlissingen 

De scenariokeuze en afweging is in de stuurgroep vergadering d.d. 22 juni 2017 met de gemeente 

Vlissingen besproken. Het stedenbouwkundig plan is met de welstandsmonumentencommissie 

besproken en zij staan positief tegenover sloop mits de stedenbouwkundige structuur gehandhaafd 

blijft. De gemeenteraad zal door wethouder hr. S. Stroosnijder geïnformeerd worden. Daarbij 

hebben wij de toezegging gedaan om de scenariokeuze en de planvorming te presenteren aan de 

gemeenteraad. 

 

Vervolgproces 

Het plan werken wij in de aankomende maanden nader uit en dit zal leiden tot de aanvraag van 

een sloopvergunning en een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. Voor de verdere 

samenwerking met de gemeente Vlissingen zal een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden 

conform het format dat ook bij de eerdere herstructureringsopgaven in het Middengebied is 

toegepast. 

Wij vertrouwen u hiermee op een correcte wijze te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 

hebben neem dan gerust contact op met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Robert de Ridder 

Directeur 
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