
 
 

Art. 34 vragen met betrekking tot “De beleving van een vesting” genaamd de  
Oostbeer. 
 
De start van de restauratie van de Oostbeer was in april 2016 begonnen. Provincie 
Zeeland droeg € 344.000 bij voor dit project ten laste van Restauratie 
Rijksmonumenten. De gemeente heeft een bijdrage van € 150.000,- geleverd in de 
restauratiekosten. 
 

De Oostbeer hoort bij het verleden van Vlissingen. 
Voor inwoners van Walcheren kwam de vesting-geschiedenis van Vlissingen weer tot 
leven. Het is merkbaar dat de Vlissingers weer trots zijn op het verleden van hun 
stad. Mede door het zichtbaar maken van onze schatten, ontstaan ook extra 
attracties voor toeristen en bezoekers van de stad. Dat dit ook goed is voor de 
Vlissingse economie en werkgelegenheid is niet onbelangrijk. 
Toentertijd( april 2016)  is er ook een mooie brochure gemaakt met als titel: “De 
beleving van een vesting”.  
 
We zijn nu ruim 2 jaar verder en wij maken ons grote zorgen over deze zgn “beleving 
van een vesting”. 
De Oostbeer moest een levendige plek worden waar bezoekers de geschiedenis van 
Vlissingen kunnen herbeleven. 
Wanneer je niets vermoedend en geïnteresseerd een kijkje wilt nemen bij de glazen 
deuren wordt je getrakteerd op de aanblik van vocht, veel schimmel en 
spinnenwebben als zgn “De beleving van een vesting”. 
 
Wij hebben daarom ook de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met ons eens dat dit pertinent geen wenselijke situatie is? 
2. Wie heeft de Oostbeer in beheer? 
3. Wie zorgt er voor het onderhoud van de Oostbeer en krijgt hiervoor betaald en 

hoeveel?  
4. Mocht dit de gemeente zijn waar kunnen wij deze cijfers vinden? 
5. Mocht dit het Maritiem MuZEEum zijn waar kunnen wij deze cijfers vinden? 
6. Is het college het met ons eens dat het nu lijkt alsof die € 150.000,- die de 

Gemeente Vlissingen heeft bijgedragen langzaamaan begint weg te 
zwemmen door de schimmel en het vocht? 

7. Is er bekend hoeveel rondleidingen er vanaf het moment van opening zijn 
gegeven/ geweest? Worden er überhaupt nog wel rondleidingen gegeven een 
vraag die zeker gezien de situatie geen overbodige luxe is? 

8. Is het college het met ons eens dat er op dit moment weinig overblijft van dit 
trotse monument de Oostbeer welke geldt als een van de visitekaartjes voor 
en van Vlissingen? 

9. Wat is het college van plan om hier aan te gaan doen voordat al het werk voor 
niets is geweest en op welke termijn? 

 
 
Namens,  
de SP Fractie 
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
G.J.C. de Rijke Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Fractie SP Vlissingen inzake De beleving van een 
vesting de Oostbeer

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
De start van de restauratie van de Oostbeer was in april 2016 begonnen. Provincie Zeeland 
droeg € 344.000 bij voor dit project ten laste van Restauratie Rijksmonumenten. De 
gemeente heeft een bijdrage van € 150.000,- geleverd in de restauratiekosten.

De Oostbeer hoort bij het verleden van Vlissingen.
Voor inwoners van Walcheren kwam de vesting-geschiedenis van Vlissingen weer tot leven. 
Het is merkbaar dat de Vlissingers weer trots zijn op het verleden van hun stad. Mede door 
het zichtbaar maken van onze schatten, ontstaan ook extra attracties voor toeristen en 
bezoekers van de stad. Dat dit ook goed is voor de Vlissingse economie en 
werkgelegenheid is niet onbelangrijk. Toentertijd (april 2016) is er ook een mooie brochure 
gemaakt met als titel: “De beleving van een vesting”.

We zijn nu ruim 2 jaar verder en wij maken ons grote zorgen over deze zgn. “beleving van 
een vesting”. De Oostbeer moest een levendige plek worden waar bezoekers de 
geschiedenis van Vlissingen kunnen herbeleven. Wanneer je niets vermoedend en 
geïnteresseerd een kijkje wilt nemen bij de glazen deuren wordt je getrakteerd op de aanblik 
van vocht, veel schimmel en spinnenwebben als zgn. “De beleving van een vesting”.

Wij hebben daarom ook de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college het met ons eens dat dit pertinent geen wenselijke situatie is?

Ons antwoord
Wij zijn het met u eens dat dit geen wenselijke situatie is.
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Vraag 2
Wie heeft de Oostbeer in beheer?

Ons antwoord
De Oostbeer wordt in fysieke zin beheerd door de gemeente Vlissingen (Stadsbeheer).

Vraag 3
Wie zorgt er voor het onderhoud van de Oostbeer en krijgt hiervoor betaald en hoeveel?

Ons antwoord
Zie ook het antwoord op vraag 2. In voorkomend geval worden de kosten geboekt op een 
algemene onderhoudspost voor gebouwen.  

Vraag 4
Mocht dit de gemeente zijn, waar kunnen wij deze cijfers vinden? 

Ons antwoord
Er is nog geen specifieke post voor het onderhoud van de Oostbeer in de begroting 
opgenomen. Deze wordt dit jaar aangemaakt.

Vraag 5
Mocht dit het Maritiem MuZEEum zijn waar kunnen wij deze cijfers vinden?

Ons antwoord
Het MuZEEum is niet verantwoordelijk voor het fysieke onderhoud van de Oostbeer.

Vraag 6
Is het college het met ons eens dat het nu lijkt alsof die € 150.000,- die de Gemeente 
Vlissingen heeft bijgedragen langzaamaan begint weg te zwemmen door de schimmel en 
het vocht?

Ons antwoord
Schimmel en vocht zijn niet geheel weg te krijgen. Dit wordt mede veroorzaakt door de aard 
van het bouwwerk en de omgeving waarin dit stuk voormalige vestingmuur is gelegen. Ook 
is het van belang dat de goede schakelaar wordt uitgezet, zodat de pomp en ventilatie 
blijven werken. Dit dient een aandachtspunt te zijn voor de degenen die de rondleidingen 
verzorgen. Er zal  hier nog een instructie voor gegeven worden. De afdeling beheer zal de 
werking van pomp en ventilator verder gaan monitoren. Zodra de wanden droger zijn, zal de 
groene aanslag worden verwijderd en verder worden behandeld. Enige vorm van aanslag 
zal altijd waarneembaar zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door opkomend grondwater en is 
ook afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen de binnenzijde en buitenzijde van de 
Oostbeer.

Vraag 7
Is er bekend hoeveel rondleidingen er vanaf het moment van opening zijn gegeven/ 
geweest? Worden er überhaupt nog wel rondleidingen gegeven een vraag die zeker gezien 
de situatie geen overbodige luxe is?

Ons antwoord
Vanaf het begin van de openstelling van de Oostbeer zijn er rondleidingen mogelijk in en om 
de Oostbeer. Hoeveel dit er zijn geweest is ons niet bekend. De rondleidingen worden
georganiseerd door de Stichting Stadswandelingen Vlissingen. Van de mogelijkheid wordt 
echter maar in geringe mate gebruik gemaakt. Niettemin is er sprake van een regelmatige 
belangstelling.
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Vraag 8
Is het college het met ons eens dat er op dit moment weinig overblijft van dit trotse 
monument de Oostbeer welke geldt als een van de visitekaartjes voor en van Vlissingen?

Ons antwoord
Wij hebben vorig jaar besloten om aan het MuZEEum de opdracht te verlenen om vanaf de 
loop van dit jaar de Oostbeer thematisch in te gaan richten en hierdoor aantrekkelijk te 
maken voor de bezoeker/toerist. Wij zijn van mening dat door het leggen van een verhaal in 
de Oostbeer de belevingswaarde van dit historisch erfgoed zal worden verhoogd. Wij 
verwachten dat de publieke belangstelling er door zal toenemen. De Oostbeer is één van de 
historische objecten in de stad van waaruit programma’s en inhoudelijke activiteiten worden 
ontwikkeld. Hierdoor wordt er als het ware “een ziel” in de locatie gelegd. 

Vraag 9
Wat is het college van plan om hier aan te gaan doen voordat al het werk voor niets is 
geweest en op welke termijn?

Ons antwoord
Zie het antwoord  op vraag 8

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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