
  
 

 
   

  

     
  

 
  

 

       

   

 

              
           

            
               

             
  

            
            

    

              
              

             
            

                  
        

               
           

         

            
      

                

         

-Buurtvereniging VenK
Correspondentieadres:
Vlissingsestraat 197
4388 HC Oost-Souburg
venk@zeelandnet.nl
KvK nummer: 51299003

Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

CC: gemeenteraad

Behandeld door: C. van Boven datum: 14 februari 2018

Betreft: Invulling Buitenhaven Vlissingen.

Geachte College,

Op uw uitnodiging hebben wij als buurtvereniging VenK ook op 18 december 2017 de
informatieavond bezocht over de verdere invulling van de terreinen rondom de Buitenhaven.

Met de komst van de Marinierskazerne en de verdere invulling van de bedrijfsterreinen met 
“schone industrie”, bij de entree van Vlissingen staat er de komende jaren veel te gebeuren en
op zich kunnen we als bewoners van uw gemeente met de toename van werkgelegenheid hier 
blij mee zijn.

Met verontrusting en verbazing hebben wij echter, als nabije buren, de berichtgeving aangehoord 
over de verplaatsing van de mortelcentrale vanuit de binnenhaven en de betoncentrale van VTO 
vanuit Goes, voorheen Vlissingen Oost.

Als deze twee bedrijven gelijktijdig in bedrijf zullen zijn zal dit een versterking van geluidsoverlast
veroorzaken. Er is de laatste jaren al een toename ervaren van geluidsdruk door de snelweg. 
Daar bovenop moet ook sterk rekening gehouden worden met piepende geluiden van achteruit
rijdende betonmixers en ander zwaar rijdend materieel op het terrein van de centrales.

De geluidsdruk die wij nu ervaren is rond de 60 dB Als daar een derde of vierde geluidsbron
bijkomt van 55 dB of meer zal de geluidsdruk ongetwijfeld toenemen.

Maar het is niet alleen deze stijging. Als ons gehoor een geluidsverandering opmerkt wordt, bij
een verschil van 1 dB, het geluid als 2 maal zo hoog ervaren.

Het wordt dus een flinke optelsom van de al bestaande geluidsbronnen!

Als milieuoverlast voorde naaste omgeving kan ook genoemd worden de vervuiling die in de 
lucht ontstaat als gevolg van stof en fijnstof.
Het zeer fijne stof van cement en zand kan bij een stevige wind overal naar toe waaien.
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Het is bekend dat de mortel- en betoncentrales al vroeg in de morgen worden opgestart om te 
zorgen dat de betonmixers ‘s morgens om 07.00 uur op bouwplaatsen verwacht worden om hun
ladingen te kunnen afgeven.

Omdat de bebouwde kom van Oost-Souburg zuidwestelijk is gelegen van het Buitenhaventerrein 
en de nabije woningen slechts enkele 10 tallen meters van het terrein zijn gelegen lijkt het ons 
aannemelijk dat er ook voor deze locatie allerhande milieubeperkingen zijn door aangrenzende
woningen.

Ook zijn wij benieuwd hoe de eventuele verplaatsing zich verhoudt tot de voorgenomen invulling 
van het Mariniersterrein. Wat zullen de mariniers ervaren als zij daar eenmaal gelegerd zijn?

De entree van Vlissingen wordt al ontsiert door een opslagplaats van enorme hopen zand, grond 
en puin op het voormalige Olauterrein. Daar zou dan straks, recht voorde aan te leggen nieuwe
toegangsweg en rotonde, een ontsierende betoncentrale bij komen. We kunnen niet voorstellen
dat u als college en gemeenteraad dit van harte aanbeveelt en hier blij mee bent.

Kortom deze bedrijfsactiviteiten en de mogelijke uitbreidingen voorde bedrijfsvoering lijken ons 
enkel en alleen te kunnen plaatsvinden aan de waterlocaties en kades van Vlissingen-Oost.

De voordelen zoals ligging aan diep vaarwater, open verbinding aan zee, en groeimogelijkheden
zijn ook in Vlissingen-Oost in ruime mate of zelfs in zeer grote mate aanwezig.

Enkele jaren terug hebben wij u deelgenoot gemaakt van onze bedenkingen ten aanzien van de 
verplaatsing scheepsreparatiewerf. Nu dreigt deze verplaatsing op ons af te komen.

Wij verzoeken u daarom geen medewerking te verlenen aan de voorgenomen
bedrijfsverplaatsing van de beton en mortelcentrales naar de locatie buitenhaven Vlissingen.

Met vriendelijke groet,

Kees'varyBoven,
Secretaris.
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Op uw uitnodiging hebben wij als buurtvereniging VenK ook op 18 december 2017 de
informatieavond bezocht over de verdere invulling van de terreinen rondom de Buitenhaven.

Met de komst van de Marinierskazerne en de verdere invulling van de bedrijfsterreinen met
‘schone industrie” bij de entree van Vlissingen staat er de komende jaren veel te gebeuren en
op zich kunnen we als bewoners van uw gemeente met de toename van werkgelegenheid hier 
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Het is bekend dat de mortel- en betoncentrales al vroeg in de morgen worden opgestart om te
zorgen dat de betonmixers ‘s morgens om 07.00 uur op bouwplaatsen verwacht worden om hun
ladingen te kunnen afgeven.

Omdat de bebouwde kom van Oost-Souburg zuidwestelijk is gelegen van het Buitenhaventerrein
en de nabije woningen slechts enkele 10 tallen meters van het terrein zijn gelegen lijkt het ons
aannemelijk dat er ook voor deze locatie allerhande milieubeperkingen zijn door aangrenzende
woningen.

Ook zijn wij benieuwd hoe de eventuele verplaatsing zich verhoudt tot de voorgenomen invulling
van het Mariniersterrein. Wat zullen de mariniers ervaren als zij daar eenmaal gelegerd zijn?

De entree van Vlissingen wordt al ontsiert door een opslagplaats van enorme hopen zand, grond
en puin op het voormalige Olauterrein. Daar zou dan straks, recht voorde aan te leggen nieuwe
toegangsweg en rotonde, een ontsierende betoncentrale bij komen. We kunnen niet voorstellen
dat u als college en gemeenteraad dit van harte aanbeveelt en hier blij mee bent.

Kortom deze bedrijfsactiviteiten en de mogelijke uitbreidingen voorde bedrijfsvoering lijken ons
enkel en alleen te kunnen plaatsvinden aan de waterlocaties en kades van Vlissingen-Oost.

De voordelen zoals ligging aan diep vaarwater, open verbinding aan zee, en groeimogelijkheden
zijn ook in Vlissingen-Oost in ruime mate of zelfs in zeer grote mate aanwezig.

Enkele jaren terug hebben wij u deelgenoot gemaakt van onze bedenkingen ten aanzien van de
verplaatsing scheepsreparatiewerf. Nu dreigt deze verplaatsing op ons af te komen.

Wij verzoeken u daarom geen medewerking te verlenen aan de voorgenomen
bedrijfsverplaatsing van de beton en mortelcentrales naarde locatie buitenhaven Vlissingen.

Met vriendelijke groet,

j

Secretaris.
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