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Aan  
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

E. Jasperse Paul Krugerstraat 1 0118-487367

ONDERWERP

Start zienswijzenprocedure ontwerpbestemmingsplan Stadshaven Scheldekwartier

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u over de start van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmings-
plan Stadshaven Scheldekwartier. Dit bestemmingsplan is bedoeld voor de realisatie van de 
stads(ontwikkelings)haven in het Dok. 

Binnen het plangebied, zie hiervoor figuur 1, wordt overeenkomstig de vastgestelde 
Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier ruimte geboden voor een gemengd maritiem programma, 
met ligplaatsen voor jachten bij de woningen, voor passanten én voor de bruine vloot. In het 
Dokje van Perry wordt de mogelijkheid geboden voor een museumschip. Net buiten het Dok, 
in het Kanaal door Walcheren, is ruimte voor het aanmeren van riviercruiseschepen en wordt 
de mogelijkheid geboden enkele ligplaatsen ten behoeve van het programma in de 
Timmerfabriek te realiseren. De Basaltkade biedt ruimte voor tijdelijke ligplaatsen voor 
rondvaartboten, charterschepen en afmeervoorzieningen voor beroeps- en dienstvaartuigen. 
Tevens is er ruimte voor de watertaxi die tussen het station en het Scheldekwartier vaart. 

Figuur 1; Ontwerp verbeelding
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De beschreven maritieme invulling wordt mogelijk door, in combinatie met het 
woningbouwprogramma, een nieuwe Dokbrug te realiseren. 

Voornoemd ontwerp bestemmingsplan wordt met ingang van 6 februari 2019 , na 
voorafgaande bekendmaking, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd in het 
kader van de zienswijzenprocedure. Voor belangstellenden wordt een informatieavond 
georganiseerd op 4 februari a.s. van 18.30-20.30 uur in het stadhuis. Ook kan een ieder een 
zienswijze richten aan uw raad. Met inachtnem ing van deze zienswijzen zal u gevraagd 
worden een besluit te nemen over het (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan 
Stadshaven Scheldekwartier.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Els Jasperse, tel. 487367.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


