
                
 

 

Vlissingen, 11 september 2019 

 

Onderwerp: Vragen artikel 34 RvO Scheldekwartier. 

 
 

Geacht college, 

 

De POV en het CDA maken zich zorgen over de voortgang van diverse projecten in het 
Scheldekwartier en hebben hierover de volgende vragen: 

1. Klopt het dat de samenwerking in de kopende vennootschap van de Timmerfabriek 
onderling grote geschillen kent, en de koop en ontwikkeling wellicht niet of later kan 
worden geeffectueerd? 

2. Wat betekent dit voor het project? 
3. Kunt U aangeven hoeveel parkeerplaatsen in de Machinefabriek zouden worden 

afgenomen door de Timmerfabriek? 
4. Zijn er naast de Timmerfabriek nog andere gegadigden of partijen waar U afspraken 

mee heeft over de afname van parkeerplaatsen in de Machinefabriek? 
5. Mocht de Machinefabriek een andere bestemming krijgen dan (deels) parkeergarage, 

wat zijn dan de alternatieven om voldoende parkeerplekken in dat deel van het 
Scheldekwartier (begrensd door Machinefabriek en De Willem Ruysstraat,  te 
creëren?  

 

Met vriendelijke groet, 

Pim Kraan, Ruud Kleefman 
POV 

Coen Bertijn 
CDA 
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Fractie POV

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
11-09-2019 1132944 / 1133019 25 september 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
H. van Houdt Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Scheldekwartier.

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1
Klopt het dat de samenwerking in de kopende vennootschap van de Timmerfabriek 
onderling grote geschillen kent, en de koop en ontwikkeling wellicht niet of later kan worden 
geeffectueerd.

Ons antwoord
Neen, dit klopt niet.

Vraag 2
Wat betekent dit voor het project.

Ons antwoord
Dat, na het verlenen van de bouwvergunning, onvoorziene omstandigheden daargelaten, 
met de bouw wordt gestart.

Vraag 3
Kunt U aangeven hoeveel parkeerplaatsen in de Machinefabriek zouden worden afgenomen 
door de Timmerfabriek.

Ons antwoord
In de koopovereenkomst is voorzien in de afname van 90 pp.

Vraag 4
Zijn er naast de Timmerfabriek nog andere gegadigden of partijen waar U afspraken mee 
heeft over de afname van parkeerplaatsen in de Machinefabriek?
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Blad 2 behorend bij 1132944 / 1133019

Ons antwoord
Afspraken hebben we daarnaast alleen met Vastgoed Dekker B.V. Het gaat dan om 100 pp 
ten behoeve van de iconische toren. Met andere partijen wordt hierover gesproken.

Vraag 5
Mocht de Machinefabriek een andere bestemming krijgen dan (deels) parkeergarage, wat 
zijn dan de alternatieven om voldoende parkeerplekken in dat deel van het Scheldekwartier 
(begrensd door Machinefabriek en De Willem Ruysstraat, te creëren?

Ons antwoord
Mocht onverhoopt parkeren in de machinefabriek geen doorgang vinden dan spreekt Uw 
ontwikkelingsvisie Scheldekwartier over een andere gebouwde parkeervoorziening. 
Veiligheidshalve hebben we de tijdelijke parkeervoorziening naast de machinefabriek fors 
uitgebreid voor het geval zich dit voordoet. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

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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