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Raadsinformatiebrief participatieproces Nollebos/Westduin - opstelling integraal streefbeeld.
Geachte heer/mevrouw,

Ter uitvoering van uw raadsbesluit van 21 december 2017 hebben wij opdracht vertrekt aan
het Landschapsarchitectenbureau Bosch & Slabbers om een integraal streefbeeld voor het
Nollebos/Westduinpark op te stellen.
De uitvoering van uw opdracht is opgeschort vanwege het feit dat dit dossier betrokken is bij
de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie in het kader van de gehouden
verkiezingen.
Vervolgens heeft de verantwoordelijke wethouder gesprekken gevoerd met de beide
ondernemers en de actiegroep Red het Nollebos.
In het vervolgproces staat participatie centraal, waarbij inwoners, stakeholders en
belanghebbendengroepering betrokken worden bij de opstelling van het integrale
streefbeeld met inachtname van de door uw raad gestelde kaders (raadsbesluit 21-122017).
Het participatieproces wordt vormgegeven met 3 werksessies.
Kort samengevat bestaan deze werksessies uit de volgende ingrediënten:
• Werksessie 1: een analyse van het gebied, met daarin opgenomen de knelpunten en
kansen van het gebied;
• Werksessie 2: het verdiepen van de opgehaalde informatie uit werksessie 1 en het
opstellen van verschillende modellen die een antwoord geven op de gesignaleerde
knelpunten en kansen. Dit gebeurt op basis van een integrale benadering van het gebied;
dus de thema’s natuurwaarden, waterhuishouding, cultuurhistorie, toegankelijkheid,
gebruikswaarde etc. worden daarbij belicht.
• Werksessie 3: een voorkeursmodel wordt hier uitgewerkt en grafisch weergegeven op
tekening. Dit integrale voorkeursmodel geeft een antwoord op de gesignaleerde knelpunten
en aanwezige kansen voor het gebied.
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• Tevens wordt een set “spelregels/kaders” opgesteld, die gebruikt kan worden bij de
uitwerking van de verschillende thema’s.
Iedere werksessie kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan.
In de werksessies worden verschillende thema’s belicht die in uw raadsbesluit zijn
aangeduid als “bouwstenen”.
Dit zijn o.a. de waterkwaliteit, de verbindingsroutes, gebruiksmogelijkheden waaronder de
sport – en spelmogelijkheden, landschappelijke aspecten, cultuurhistorische aspecten en
binnen de door u aangewezen zoekgebieden het bepalen van de aard en omvang van de
mogelijke bebouwing.
Voor deze zoekgebieden heeft u in uw raadsbesluit van 21 december 2017 voorlopige
kaders vastgesteld.
“Informatiesessie”:
Voorafgaand aan werksessie 1 is een informatiebijeenkomst gepland, waarbij het
werkproces wordt uitgelegd.
In deze informatiesessie kijken we dus terug en kijken we vooruit, waarbij het laatste de
boventoon zal hebben. Daarbij staat het terugwinnen van het vertrouwen centraal, op basis
van een open dialoog met de inwoners van Vlissingen. Ook hier geldt dat het raadsbesluit
van 21 december 2017 vertrekpunt is en de basis vormt voor het te starten proces.
Inwoners, belanghebbenden en stakeholders worden uitgenodigd om op basis van het
raadsbesluit te participeren in het proces en zich aan te melden voor een te vormen
klankbordgroep.
Alle informatie wordt openbaar teruggekoppeld. Tijdens het hele participatieproces wordt
uitgegaan van een open dialoog, waarbij iedereen de drie te nemen stappen in de
werksessies goed kan volgen op basis van de uitgangspunten van het raadsbesluit van 21
december 2017.
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 tijdens
de raadsvergadering.
Bosch & Slabbers levert een door het proces gedragen streefbeeld op aan ons college. Na
onze besluitvorming volgt de inspraakprocedure. Nadat de inspraakprocedure is doorlopen,
wordt het integrale streefbeeld voor het Nollebos/Westduinpark door ons aan u ter
besluitvorming voorgelegd. Dit besluitvormingsproces heeft u als zodanig ook vastgelegd in
uw raadsbesluit van 21december 2017.
De eerste (informatie-) bijeenkomst, zoals hiervoor bedoeld, zal plaats vinden op maandag
14 januari 2019 om 19.00 uur in het stadhuis.
Tenslotte delen wij u mede dat de provincie Zeeland een subsidieregeling in het leven heeft
geroepen voor een kwaliteitsslag in de aandachtsgebieden, zoals bedoeld in de Zeeuwse
Kustvisie. Het Nollebos is zo’n aandachtgebied.
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Wij vertrouwen er op dat u met het vorenstaande voldoende bent ingelicht over het proces
met betrekking tot het op te stellen integrale streefbeeld.
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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