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ONDERWERP    
Illegaal in gebruik genomen groen  
 
 
Geachte raad, 
 
 
Er is door een extern onderzoeksbureau (Eiffel) onderzoek gedaan naar het illegaal in 
gebruik genomen groen in de gemeente Vlissingen. Eiffel heeft in totaal zo’n 742 situaties 
gerapporteerd aan de gemeente Vlissingen. In deze raadsinformatiebrief leest u hoe de 
gemeente voornemens is de behandeling van deze situaties ter hand te nemen. 
 
Aan de hand van het zgn. uitvoeringsbeleid, dat wil zeggen een handelingskader, zullen de 
geïnventariseerde situaties in behandeling worden genomen. Op basis van een zorgvuldig 
communicatietraject met de ingebruiknemer wordt de mogelijkheid geboden om, indien 
mogelijk, de grond door de ingebruiknemer aan te kopen. Als blijkt dat dit niet mogelijk of 
wenselijk is, dan zal de grond weer terug in eigen beheer worden genomen door de 
gemeente. Tijdens de behandeling van deze situaties wordt ook de samenwerking met 
belangrijke stakeholders gezocht zoals bijvoorbeeld woningcorporatie L’escaut. 
 
Voor de uitvoering van dit project wordt gerekend met een periode van 5 jaar. In de planning 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van verjaring en volgt de gemeente, in 
aansluiting met eventueel andere (gemeentelijke) projecten, een wijkgerichte aanpak.  
Naar verwachting zullen wij in oktober 2022 van start gaan met het aanschrijven van de 
eerste bewoners. Dit zullen in eerste instantie de bewoners zijn die woonachtig zijn in de 
Bloemenbuurt, Boulevard Evertsen/Bankert, Claverveld Vrijburgstraat en Paauwenburg.  
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Wij hopen u hiermee voldoende en naar tevredenheid geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




