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ONDERWERP

Kerngezondcentra Vlissingen
Geachte raad,
Als onderdeel van het Fiche Zorg uit het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ worden er
binnen onze gemeente drie Kerngezondcentra (KGC) gerealiseerd. Hiervoor is een
intentieverklaring opgesteld met verschillende partijen.
Het concept Kerngezond is met de participanten uitgewerkt en er is een locatieonderzoek
uitgevoerd voor de 3 verzorgingsgebieden. Het doel van het onderzoek was om antwoord te
geven op de vraagstelling op welke locatie het beste een KGC gerealiseerd zou kunnen
worden. Hierbij is een afweging gemaakt op 9 criteria.
De beoogd initiatiefnemer van verzorgingsgebied Oost-Souburg/Ritthem heeft zijn voorkeur
voor de locatie Dongestraat 107/109 uitgesproken, welke locatie met de hoogste score uit
het locatie-onderzoek naar voren is gekomen. Het college heeft een positieve grondhouding
aan genomen voor het realiseren van een Kerngezond-centrum op de sportzaallocatie
Dongestraat 107 en schoollocatie 109 te Oost-Souburg. In opdracht van Kerngezond zal
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden in het 4e kwartaal van dit jaar.
De uitkomst van het onderzoek zal aan het college worden voorgelegd ter besluitvorming.
Beste locatie
Ondersteunend aan de samenwerking wordt huisvesting gerealiseerd. Vanuit het
gezamenlijke “Kerngezond-belang” is er een locatieonderzoek uitgevoerd voor de drie
verzorgingsgebieden. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn 27 locaties
beoordeeld. Na deze beoordeling zijn per verzorgingsgebied een aantal “best presterende
locaties” naar voren gekomen. De uiteindelijke realisatie van de huisvesting valt buiten het
Fiche Zorg en zal per verzorgingsgebied door een andere initiatiefnemer gerealiseerd
worden. Voor de 2 andere verzorgingsgebieden is nog geen locatiekeuze gemaakt. Na een
keuze zullen deze aan het college worden voorgelegd.
Voor het verzorgingsgebied Oost-Souburg/Ritthem komt als beste locatie uit het onderzoek:
de locatie Dongestraat 107/109. Vanuit Kerngezond is er daarnaast de voorkeur voor deze
locatie uitgesproken. Deze locatie is nu deels eigendom van het schoolbestuur. Op het
terrein staat een schoolgebouw met daarnaast een sportzaal. Na betrekken van de nieuwe
school aan de Van Visvlietstraat zal het eigendom van deze locatie geheel naar de
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gemeente komen. Voor de verzorgingsgebieden Paauwenburg-Westduin & GrootLammerenburg en Middengebied & Binnenstad worden de gesprekken om te komen tot een
voorkeurslocatie nog gevoerd.
Accommodatieplan op hoofdlijnen (AOH)
Het accommodatieplan op hoofdlijnen is door raad in september 2021 vastgesteld.
Daarin is opgenomen dat vanwege de bouw van een nieuwe gymzaal aan de Braamstraat in
Oost-Souburg de sportzaal Van Duyvenvoorde vrij zal komen en zal worden afgestoten door
sloop in 2023.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende 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
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