Vlissingen, 10 oktober 2018

Onderwerp: art. 34 vragen Nollebos

Geacht college,
Op 21 december 2017 gaf de raad aan het college de opdracht om de gebiedsgerichte aanpak voor
het Nollebos verder uit te werken in een integraal streefbeeld, en hierbij een voorstel te doen voor
de ruimtelijke inpassing van de sauna. De uitwerking van de opdracht zou voorgelegd moeten
worden aan de gemeenteraad.
Sinds de raad dit besluit nam, zijn bijna 10 maanden verstreken. Het CDA heeft hierover de volgende
vragen:
1. Wat is er gebeurd aan deze opdracht sinds zij is verstrekt?
2. Wanneer verwacht u de uitwerking van de opdracht voor te kunnen leggen aan de raad?

Met vriendelijke groet,
Coen Bertijn
Fractievoorzitter CDA
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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake voortgang gebiedsgerichte aanpak voor
Nollebos.
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Vraag:
Wat is er gebeurd aan de opdracht van de gemeenteraad sinds 21 december 2017?
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 29 maart 2018 (835704) is de behandeling
van het dossier Westduin/Nollebos aangehouden en betrokken bij de Coalitievorming van
het nieuwe college.
Eind juni 2018 is de coalitie gevormd en heeft de nieuwe portefeuillehouder zich ingewerkt
op dit en andere dossiers.
Op 31 juli 2018 is formeel opdracht verstrekt aan Bosch en Slabbers om het
participatieproces door middel van werksessies voor te bereiden.
Met de provincie Zeeland zijn globaal de mogelijkheden verkend ter verkrijging van subsidie
voor de uitvoering van de verschillende bouwstenen die samen het integrale streefbeeld
moeten gaan vormen.
Met de zittende ondernemers zijn gesprekken gevoerd over het vervolgproces.
De verantwoordelijke portefeuillehouder heeft een gesprek gevoerd met de “actiegroep” die
het behoud van het Nollebos voorstaat.
Op maandag 14 januari 2019 zal de eerste bijeenkomst plaats vinden. Kortheidshalve
verwijzen wij u naar de separaat verstuurde raadsinformatiebrief (nr. 1055973) waarin wij het
proces nader hebben uiteengezet.
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Vraag:
Wanneer verwacht u de uitwerking van de opdracht voor te kunnen leggen aan de
gemeenteraad?
De verwachting is dat met het participatieproces op basis van de werksessies, die moeten
leiden tot een integraal streefbeeld, ruim een jaar gemoeid is.
Het resultaat van elke werksessie zullen wij in het kader van de actieve informatieplicht
delen met uw raad door middel van een informatiebrief danwel mondeling informatie
verstrekken tijdens de raadsvergadering.
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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