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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

M. Baten Paul Krugerstraat 1 0118-487140

ONDERWERP

Actualiteiten Scheldekwartier

Geachte gemeenteraad,

Graag willen wij u, middels deze raadsinformatiebrief, informeren over een aantal 
actualiteiten over het Scheldekwartier.

Verbeteren tijdelijke inrichting Bestevaer Blok A
De ontwikkeling en daadwerkelijke realisatie van bouwblok A Bestevaer, gelegen tussen Dok 
van Perry en het parkeerterrein Koudehoek, zal naar verwachting nog een aantal jaren op zich 
laten wachten. Ontwikkelaar AM geeft namelijk voorrang aan een planuitwerking voor het 
naastgelegen bouwblok C (Steenen Beer).

Dat betekent dat het bouwterrein nog een aantal jaar braak zal blijven liggen. De bouwweg 
over het terrein is een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Deze route wordt veel 
gebruikt door fietsers maar ook door bezoekers/bewoners van de binnenstad die parkeren op 
het parkeerterrein de Koudehoek. De bouwweg is in slechte staat. Na regen staan er plassen, 
stenen liggen los, en de verlichting werkt niet meer afdoende.
Omdat de ontwikkeling van het bouwterrein nog op zich laat wachten, gaan wij het komende 
voorjaar de tijdelijke inrichting verbeteren. Eerder werd door u toegezegd een voetbalveldje 
aan te leggen en te onderhouden. Dit is ook gebeurd. Echter, het wordt niet meer als 
voetbalveldje gebruikt, en degene die hierom destijds verzocht heeft, is verhuisd. Daarom is 
besloten om, mede op verzoek van huidige omwonenden maar ook vanuit beheer-
onderhoudsoverwegingen, opnieuw naar de inrichting/het tijdelijk beheer te kijken. De 
werkzaamheden zijn erop gericht om het terrein/de verbinding veiliger te maken en ook om 
deze plek qua beleving prettiger te maken. Concreet worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

- Repareren kapotte verlichting;
- Repareren bestrating/verharding van de wandel- en fietsroute;
- Vervangen grasmengsel door bloemenmengsel (ondersteunen bijen & insecten maar 

ook klaprozen, en dit extensief onderhouden);
- Verwijderen losse stenen/puin (tegengaan vandalisme)
- Plaatsen paaltjes (tegengaan sluipverkeer van P-terrein naar Steenen Beer)
- Plaatsen van enkele ‘tijdelijke bomen’ waardoor het parkeerterrein meer aan het zicht 

onttrokken wordt van omwonenden; 



Blad 2 behorend bij 1071915 / 1071916

Sloop pand Paul Krugerstraat 310-312
Het pand Paul Krugerstraat 310-312 (voormalig pand Edelweiss) is gemeentelijk eigendom. 
Eind vorig jaar is het gebruik beëindigd. Het pand staat nu leeg. Op korte termijn wordt het 
pand, overeenkomstig de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, gesloopt zodat ruimte ontstaat 
voor de beoogde toekomstige fietsverbinding tussen Scheldewijk, via de Paul 
Krugerstraat/Industrieweg, en Baskensburggebied.

Wat mag het kosten
De kosten voor het verbeteren van de tijdelijke inrichting Bestevaer Blok A wordt ingeschat 
op circa € 20.000,-.

De kosten voor de sloop van het pand Paul Krugerstraat 310-312 bedragen € 28.400,-

Beiden kostenposten zijn gedekt in de grondexploitatie Scheldekwartier.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

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


