
           

        

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

        

       
     

         
    

    

          
 
 
 
 

  
 

              
            

              
  

  
       

            
            

           

              
                 

               
          

           
              

   

             
               

      

          
    

              
                
        

  
  

                
         

              
           

             
         

De bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

2082367 / 2084838 1 maart 2022 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

M. Verlinde-de Knikker Paul Krugerstraat 1 +31118487185 

ONDERWERP 

Definitief ontwerp en start werkzaamheden Coosje Buskenstraat en plein Westbeer 

Geachte heer/mevrouw, 

De Gemeente Vlissingen gaat de openbare ruimte van de Coosje Buskenstraat en het plein 
aan de zeezijde (Westbeer) opnieuw inrichten. Vorig jaar is hiervoor een voorlopig ontwerp 
gemaakt en met de omwonenden gedeeld waarna u in de gelegenheid bent gesteld hierop 
te reageren. 

Het definitief ontwerp en toelichting staat op onze website 
De reacties zijn meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. Het definitief 
ontwerp staat op de website www.vlissingen.nl/westbeer. Er zijn een aantal zaken gewijzigd 
ten opzichte van het voorlopig ontwerp. De belangrijkste worden hieronder genoemd: 

• Bij de keuze voor de bomen in de Coosje Buskenstraat is gekozen voor een 
boomsoort die niet al te groot wordt en die vrij smal blijft. Doordat de bomen ook vrij 
ver uit elkaar staan blijft uitzicht op zee mogelijk. Hetzelfde type bomen staan op de 
Nieuwendijk op vergelijkbare afstand uit elkaar. Daarnaast zijn de twee bovenste 
bomen aan de zeezijde vervangen door meerstammige struiken/lage bomen om daar 
het zicht op zee niet te belemmeren. Het groenontwerp en de type beplanting staat 
ook op de website. 

• De rijbaan is smaller geworden, namelijk 4,80 meter breed. Dit past bij een 30 
kilometer zone en nodigt hierdoor minder uit tot te hard rijden. De extra ruimte die 
hierdoor is ontstaan is toegevoegd aan de groenstrook. 

• Halverwege de straat is een extra oversteekplek gemaakt voor de bereikbaarheid 
van de ondergrondse container. 

In het ontwerp staat momenteel een kiosk ingetekend. Dit is echter nog niet de definitieve 
kiosk. Wij zijn nog met de eigenaar in overleg over het vernieuwen van de kiosk. Hiervoor 
wordt ook nog een afzonderlijke bestemmingsplan procedure voor gevolgd. 

Start werkzaamheden 
Voordat de gemeente aan de slag gaat met de aanleg van het plein en de Coosje 
Buskenstraat, zullen de nutsbedrijven kabels en leidingen vervangen. De nutsbedrijven 
starten met deze werkzaamheden op medio 14 maart 2022. Hierover zullen zij u zelf 
informeren. Vanaf dat moment zal de Coosje Buskenstraat worden afgesloten voor alle 
verkeer. De woningen blijven te voet bereikbaar. Na de nutsbedrijven zal de gemeente 
starten met de werkzaamheden in de Coosje Buskenstraat. Ook tijdens deze 
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werkzaamheden is het noodzakelijk dat de straat afgesloten blijft. Naar verwachting duurt de 
afsluiting tot eind begin augustus. De tekening met de afsluiting en de omleidingsroutes 
staat op de website. 

Begin medio begin april zal worden gestart met de herinrichting op het plein aan de zeezijde 
met als doel om in de zomermaanden een strook gereed te hebben voor voetgangers aan 
de zeezijde. Tot medio augustus zullen de boulevards open blijven voor alle verkeer. Vanaf 
medio augustus tot oktober zal het kruispunt van de boulevards met de Coosje Buskenstraat 
afgesloten worden. Op de website zullen de actuele afsluitingen worden vermeld. 

Vragen 
Voor vragen verzoeken wij u eerst op de website www.vlissingen.nl/westbeer te kijken. 
Mocht u daar geen antwoord vinden op uw vraag, kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder dhr. W. Proost via (06) 51 24 67 20. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
Projectleider B ruimtelijke ontwikkeling 

M. Verlinde-de Knikker 

Blad 2 behorend bij 2082367 / 2084838 
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