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Sloop overkapping Lange Zelke 

Geachte raadsleden, 

Wij hebben in juni 2020 de collegeopdracht voor de herinrichting van de Lange Zelke 
geaccordeerd en hiermee tevens besloten hiervoor een investeringsbudget van € 750.000 
beschikbaar te stellen. 

Hierna is de planvorming van start gegaan, in overleg met een delegatie van de daar 
gevestigde ondernemers. Oorspronkelijk was het de bedoeling de herinrichting, inclusief sloop 
van de bestaande overkapping, als een totaal project uit te voeren. 
Hierbij zou de sloop op zich een risicovol deelproject zijn, met geopende winkels en winkelend 
publiek. Tevens zou na de sloop de bestaande bestrating bij regen spiegelglad worden, met 
grote kans op ongelukken. 

Nu door de Corona crisis de winkels gesloten zijn en er (dus) geen winkelend publiek 
aanwezig is, is er de mogelijkheid de sloop van de kap als zelfstandig project op een veilige en 
verantwoorde manier uit te voeren. De bestaande bestrating zal opgeruwd worden waardoor 
deze met regen beloopbaar zal zijn. 

De vervroegde sloop geeft naar de ondernemers een signaal dat er, juist in deze voor hen zo 
slechte tijden, nog steeds geïnvesteerd wordt in het Vlissingse winkelgebied. 
De sloop zal naar verwachting starten in week 3 en in week 7 gereed zijn. 
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De globale planning voor de overige herinrichting is dat er in april gestart wordt, ook deze 
herinrichting zal gefaseerd plaatsvinden om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. De 
herinrichting moet voor de zomer 2021 gereed zijn. 

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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