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Planning besluitvormingstraject Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark
Geachte raadsleden,
Op 14 en 15 september 2020 hebben de laatste werksessies voor het Streefbeeld Nollebos/
Westduinpark plaats gevonden met belanghebbenden en inwoners van de gemeente
Vlissingen. Na afloop konden deelnemers hun vragen noteren op een ansichtkaart en
gedurende een periode van 2 weken achterlaten in een stembus. Voor belanghebbenden en
inwoners die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen aan de laatste werksessie, is een
online magazine opgesteld. Tevens is aan deelnemers en belanghebbenden de mogelijkheid
geboden om tot 2 weken na de bijeenkomsten vragen te stellen via het centrale mailadres
nollebos@vlissingen.nl. De antwoorden op alle vragen zijn gepubliceerd op de projectwebsite
en tevens verstuurd aan de betreffende personen en organisaties via nollebos@vlissingen.nl.
Op 13 oktober heeft het college ingestemd met het concept-Streefbeeld Nollebos/Westduinpark
en vrij gegeven voor inspraak. Vervolgens is op grond van artikel 2 lid 1 van de
Inspraakverordening Vlissingen 2009 het concept-Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark op 21
oktober ter inzage gelegd waarbij er gereageerd kan worden t/m 6 december 2020.
Voor het vervolgtraject ter besluitvorming van het Streefbeeld Nollebos/ Westduinpark zal de
volgende planning gehanteerd worden:
- verwerking van alle inspraakreacties, opstellen en indienen collegenota (tussen 7
december 2020 en 12 januari 2021);
- collegebehandeling op 19 januari 2021;
- inspreekavond 9 februari 2021;
- commissie Ruimte 11 februari 2021;
- beoogde besluitvorming gemeenteraad op 11 maart 2021.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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