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Participatieproces visie Arsenaalgebied 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In december 2019 informeerden wij u over de wij u over de aanstaande doorrekening van de 
primaire waterkeringen in Vlissingen.  
Het Waterschap beoordeelt in 2020 of de primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe 
norm. Het waterschap heeft de boodschap afgegeven dat er een kans bestaat dat het De 
Ruyterplein en de Oranjedijk (tot en met ‘Het Eiland’) versterkt moeten worden om na 2050 
te voldoen aan de norm. De Oranjedijk, het De Ruyterplein en de Koopmanhaven behoren 
tot de primaire waterkering en zijn belangrijke onderdelen van het visiegebied. 
 
Tegelijkertijd stonden de verschillende betrokken deelnemers en stakeholders aan de 
vooravond van de start van het visietraject Arsenaalgebied. Zodoende deed de vraag zich 
voor of het visietraject moet wachten op de uitkomsten van de doorrekening van de 
waterkeringen of juist niet. 
Ons college heeft besloten deze vraag eerst voor te leggen aan de belangrijkste 
stakeholders bij de totstandkoming van de visie Arsenaalgebied, voordat hierover een 
formeel besluit wordt genomen. 
 
De raadpleging van de verschillende stakeholders heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle 
betrokken partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het juist van belang is op zo kort 
mogelijke termijn te starten met het visietraject voor het Arsenaalgebied. De betrokkenheid 
van het waterschap is daarbij wel van groot belang.  
Juist op deze manier kunnen de verschillende stedelijke en de belangen op het gebied van 
waterveiligheid tegen elkaar worden afgewogen.   
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De definitieve startdatum voor het participatieproces wordt in april bepaald op basis van 
nadere gesprekken met de stakeholders, het waterschap en de verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot het coronavirus.  
Voor de start van het project zullen wij de gemeenteraad door middel van een presentatie 
nader inlichten over de inrichting van het participatieproces. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


