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ONDERWERP 

Vervolg participatieproces streefbeeld Nollebos/ Westduinpark 

Geachte heer/mevrouw, 

Als gevolg van de coronacrisis is de eerder op 11 maart 2020 geplande laatste werksessie voor 
het streefbeeld Nollebos/ Westduinpark tot nader order uitgesteld. 
In de eerste drie werksessies is veel input opgehaald. Vervolgens zijn er diverse gesprekken 
gevoerd. De vertaling van al die informatie naar het concept-streefbeeld voor het Nollebos/ 
Westduinpark presenteren we tijdens de laatste werksessie aan de deelnemers aan het 
participatieproces. 

Om te voorkomen dat de planning te ver uitloopt heeft ons college besloten deze laatste 
werksessie te organiseren op maandagavond 14 september, 19.00 uur. 
We gaan er van uit dat een fysieke bijeenkomst mogelijk zal zijn met inachtname van de dan 
geldende RIVM richtlijnen. Indien een fysieke bijeenkomst vanwege het coronavirus niet 
mogelijk is, bereiden we een alternatieve, digitale variant voor. 
De definitieve opzet en de locatie van de bijeenkomst wordt in de tweede week van september 
bekend gemaakt. Naast de richtlijnen van het RIVM houden wij vanzelfsprekend rekening met 
de uitgangspunten van het participatieproces. Zo zorgen wij voor passende mogelijkheden tot 
het stellen van vragen en nodigen we de deelnemers op de gebruikelijke wijze uit. 

Na deze laatste werksessie wordt het concept-streefbeeld in oktober ter besluitvorming 
voorgelegd aan ons college, waarna het voor inspraak ter inzage wordt gelegd. 
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Uitgaande van de gebruikelijke termijnen leggen we het concept-streefbeeld na verwerking van 
ingediende zienswijzen in januari 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

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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