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ONDERWERP

Ontwikkelplot De Vesting Scheldekwartier - Koop en Ontwikkelingsovereenkomst

Geachte leden van de raad, 

Op 27 februari 2018 hebben wij een besluit genomen over de ontwikkeling van het 
deelgebied genaamd Parkblok op het Scheldekwartier, waarover wij u, middels deze 
raadsinformatiebrief willen informeren.

De afgelopen periode is onderhandeld met de Vlissingse Ontwikkelings Groep (VOG) over 
de ontwikkeling van het Parkblok. Dit heeft geleid tot een overeenkomst waarmee wij 
hebben ingestemd.

Het Parkblok betreft de locatie naast de eind 2018 in ontwikkeling te nemen Broederband, 
ten noorden van het centrale park en ten zuiden van de door te trekken Singel in het 
deelgebied Scheldewijk. De overeenkomst gaat uit van een programma van 43 woningen 
met tuin en 3 appartementen. Bewonersparkeren wordt gesitueerd op eigen terrein. 

Het woningbouwprogramma onderscheidt zich niet alleen van bouwprogramma’s op het 
gebied van zorg, recreatie en huur, maar ook van overige programma’s met koopwoningen.
Het Parkblok betreft koopwoningen met stedelijke kwaliteit in groene omgeving. De 
prijssetting ligt boven de Willem Ruysstraat en onder die van de Ketelmakerij.

De door u vastgestelde grondexploitatie Scheldekwartier tweede herziening 2017 gaat uit 
van de door het college geaccepteerde grondbieding van de VOG d.d. mei 2017. 
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Wij zien deze ontwikkeling als een belangrijke vervolgstap in de ontwikkeling van het 
deelgebied Scheldewijk en zijn verheugd dat een lokale Vlissingse initiatiefnemer, na de 
woningen aan de Willem Ruysstraat ook de locatie Parkblok kan gaan ontwikkelen. De VOG 
is voornemens het project onder de naam De Vesting in de markt te gaan zetten.

Wij gaan er van uit u hiermee 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


