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Definitief Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Geachte raad,
Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
geamendeerd vastgesteld.
Het amendement “Keuzes maken geeft duidelijkheid” van LPV, PSR is nu verwerkt in
bijgevoegde aangepaste, definitieve versie van het streefbeeld.
De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 Op het voorblad is ‘Besluit gemeenteraad Vlissingen 22 juni 2021’ toegevoegd.
 Blz. 4: er is een leeswijzer toegevoegd aan het streefbeeld.
 Blz. 21: paragraaf 2.5 is toegevoegd.
 Blz. 42: op de overzichtskaart is de ontwikkellocatie van de Sauna aangepast en is de
alternatieve locatie voor de Kanovijver verwijderd.
 Blz. 43, paragraaf 5.2: ‘zoals vastgesteld door de gemeenteraad’ is toegevoegd aan de
eerste zin.
 Blz 69: de tekst en de kaart zijn aangepast op het amendement. De in de versie van 22
juni 2021 op blz. 69 weergegeven 3d impressie en toelichting op de bouwvolumes zijn
verwijderd.
 Blz. 70: de tekst en afbeelding over parkeren zijn aangepast aan het amendement.
 De in de versie van 22 juni 2021 opgenomen bladzijdes 76 t/m 78 over de alternatieve
locatie van de Kanovijver zijn verwijderd.
Motie D66 “Geen bebouwing meer”
Tijdens de raadsvergadering van juni 2021 heeft de fractie van D66 een motie ingediend met
het verzoek aan het college om te bevestigen dat er na vaststelling van het streefbeeld geen
mogelijkheden meer zijn of komen om te bouwen in het huidige areaal van het NollebosWestduingebied anders dan aangegeven in het streefbeeld.
Wij kunnen bevestigen dat wij, met de vaststelling van het streefbeeld, geen andere
bouwmogelijkheden voorstaan dan de mogelijkheden die het streefbeeld biedt.
Vanzelfsprekend is een streefbeeld niet eeuwig geldig en kunnen wij ook niet spreken voor
toekomstige colleges.
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Het vervolg
Zoals aangegeven in het raadsvoorstel van 22 juni 2021 dient er een uitvoerings- en
financieringsplanning opgesteld te worden voor de uitvoering van het streefbeeld. Dit staat
gepland voor 2022. Hiervoor moet eerst een kredietvoorstel door uw raad worden vastgesteld,
aangezien er voor het opstellen van dit plan onvoldoende capaciteit is. Zodra er opvolging is
gevonden voor het projectleiderschap zal dit kredietvoorstel opgemaakt en voorgelegd
worden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris,
de burgemeester,
R.G. Hendrikse

drs. A.R.B. van den Tillaar
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