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ONDERWERP

raadsinformatiebrief aanpak normalisering gebruik percelen aan de Donkereweg te Ritthem

Geachte raad,

Veranderende ontwikkelingen in de samenleving, maar ook ervaren overlast in de nabij gele-
gen gemeenschappen die met het gebruik van de percelen aan de Donkereweg te Ritthem 
samenhangt, maakt een aanpak van de situatie ter plaatse noodzakelijk. Kerndoel hierbij is dat 
het gevarieerde gebruik wordt beëindigd en een normalisering van het gebruik wordt gereali-
seerd. Ook starten wij ter plaatsen een intensiever proces van toezicht en handhaving.

Het gebied aan de Donkereweg bestaat uit 12 kadastrale percelen. De eigendom berust bij 9 
particuliere eigenaren. Een aantal percelen is in gebruik als volkstuin, andere percelen worden 
gebruikt als siertuin, er vindt opslag van materialen plaats, weer andere percelen zijn in meer of 
mindere mate bebouwd. Er is sprake van hokken en rennen met kleinvee [zoals duiven, kippen, 
geiten, ganzen, honden] en in enkele gevallen wordt er ook overnacht. Het gehele terrein aan 
de Donkereweg oogt chaotisch. De ter plaatse staande bebouwing is zonder bouw- of omge-
vingsvergunning gebouwd, het gebruik van de percelen stemt niet overeen met de inhoud van 
het bestemmingsplan. 

Wij hebben de eigenaren en de gebruikers/huurders inmiddels aangeschreven. Wij hebben 
de betrokkenen verzocht het onjuiste en strijdige gebruik te beëindigen. Ook hebben wij de 
betrokkenen verzocht de percelen grond terug te brengen in de staat die bij de bestemming 
van "volkstuin" [volgens het bestemmingsplan Buitengebied] hoort. 
In de aanpak en uitvoering, gericht op transformatie en normalisering, moeten wij terdege re-
kening houden met de omstandigheid dat de gemeentelijke betrokkenheid bij het gebied aan 
de Donkereweg lange tijd gering is geweest. Kernbegrippen in de aanpak moeten daarom 
zijn: beheerst optreden, geleidelijkheid, overleg, maatwerk en gefaseerde aanpak. Met ande-
re woorden: in welke zin kunnen betrokkenen met de gemeente Vlissingen partners zijn in 
de transformatie en normalisering.
Na afloop van de gestelde termijn, waarin wij ook het gesprek met betrokkenen aangaan, 
beoordelen wij welke akties al op minnelijke basis zijn ingezet. Daarna nemen wij met in 
achtneming van de voorgaande kernbegrippen met elke betrokkene contact op. De aanpak 
van de verrommeling, het beëindigen/de aanpak van de opslag van materialen en het beëin-
digen/de aanpak van de illegale bebouwing heeft daarbij prioriteit.
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De gebieden met volkstuinen aan de Deinsvlietweg en de Loodweg hebben inderdaad ook 
onze aandacht. Deze complexen hebben eveneens al langere tijd weinig aandacht gekre-
gen. De aanpak van deze terreinen heeft wegens afwezigheid van klachten op dit moment 
wat minder prioriteit. Op het gebied van toezicht en handhaving [inzet personele capaciteit] 
moeten keuzen gemaakt worden. Na de aanpak van het gebied aan de Donkereweg kijken 
wij naar de Deinsvlietweg en Loodweg.

Wij vertrouwen er op u hiermee voorlopig 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


