Eindverslag inspraakprocedure Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Gemeente Vlissingen, 09 februari 2021
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Gevolgde procedure
Conform artikel 4 lid 1 van de Inspraakverordening Vlissingen 2009 hebben ingezetenen en belanghebbenden vanaf woensdag 21 oktober tot en met dinsdag 6 december 2020 de mogelijkheid gekregen een inspraakreactie in te dienen op het integraal
Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Het streefbeeld en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website, in het Gemeenteblad en is ter inzage gelegd aan de balie op het stadhuis.
Er kon op 3 manieren gereageerd worden op het streefbeeld:
1. Online via het inspraakformulier.
2. Schriftelijk aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.
3. Via e-mail aan gemeente@vlissingen.nl.
De geanonimiseerde reacties op het streefbeeld zijn opgenomen in voorliggend eindverslag en voorzien van een antwoord.

Leeswijzer
In onderstaande tabel is een genummerd overzicht weergegeven van alle inspraakreacties en de beantwoording van de inspraakreacties.
Indien de inspraakreacties leiden tot een aanpassing van het streefbeeld wordt dit bij de beantwoording aangegeven.
Sommige inspraakreacties zijn te lang om in de tabel op te nemen. De integrale tekst van deze reacties zijn daarom onderaan de tabel opgenomen. Indien dit het geval is wordt daar in de tabel op gewezen.
Er zijn inspraakreacties binnengekomen op basis van een standaard tekstformulier van SBBN. Deze worden in de tabel aangeduid als ‘Inspraak conform formulier SBBN’. De inhoud van het standaard tekstformulier en de beantwoording daarvan is opgenomen
onderaan de tabel. Indien er sprake is van aanvullende opmerkingen dan worden deze wel in de tabel aangegeven.
Ook andere inspraakreacties met eenzelfde inhoud of strekking worden van een standaard antwoord voorzien. Deze standaardantwoorden zijn onderaan de tabel weergegeven. Indien dit het geval is wordt daar in de tabel op gewezen.
Inspraakreacties toeristische visie
Tevens zijn er inspraakreacties opgenomen die ingediend zijn in het kader van de inspraak op de toeristische visie die onlangs is vastgesteld. De inhoudelijke reacties op de toeristische visie die het Nollebos-Westduinpark betreffen worden in voorliggend
eindverslag beantwoord. Er wordt in voorliggend eindverslag niet ingegaan op zaken die de procedure of de inhoud van de toeristische visie betreffen.
Een deel van de inspraakreacties op de toeristische visie is ingediend op basis van een standaard tekstformulier van SBBN. Deze worden in de tabel aangeduid als ‘Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie’. De inhoud van het standaard
tekstformulier en de beantwoording daarvan is opgenomen onderaan de tabel. Indien er sprake is van aanvullende opmerkingen dan worden deze wel in de tabel aangegeven.
Andere opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark uit de inspraakprocedure toeristische visie zijn opgenomen vanaf nummer 584 in onderstaande tabel.

Aanpassingen streefbeeld
Op basis van de inspraakreacties zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in het concept-streefbeeld Nollebos/ Westuinpark:
Blz. 27: (analyse) onder gebruik en programma wordt de kans vermeld dat het gebied veel mogelijkheden voor ongeorganiseerde sporten biedt.
Blz. 43: in paragraaf 5.2 wordt toegevoegd dat het park door middel van routes en voorzieningen ook ruimte blijft bieden aan (individuele) sporters.
Blz. 44: onder de tekst bij parkentrees wordt toegevoegd dat de parkeerplaatsen tevens ruimte bieden voor een fietsenstalling.
Blz. 44: onder routing en toegankelijkheid wordt vermeld dat de hoofdroute tevens geschikt is voor ongeorganiseerde sporten zoals skeeleren en hardlopen.
Blz. 50: onder heldere routing, spelregels wordt vermeld dat de hoofdroute tevens geschikt is voor ongeorganiseerde sporten zoals skeeleren en hardlopen.
Blz. 51: onder secundaire routes wordt vermeld dat de secundaire routes in schelpverharding tevens geschikt zijn voor hardlopers. Bij de thematische routes worden hardlooproutes tevens als voorbeeld genoemd.
Blz. 50: onder heldere routing, spelregels wordt vermeld dat indien het voor een veilig gecombineerd gebruik van de hoofdroute nodig is, er ook andere vormen van functiescheiding toegevoegd kunnen worden.
Blz. 54: de suggestie voor een zilte pluktuin wordt verwijderd.
Blz. 55: de tekst ‘Of en zo ja op welke locatie in de toekomst een hondenrenveld gewenst is wordt afgewogen bij de beleidsevaluatie hondenrenvelden van de gemeente Vlissingen (2020/2021)’, wordt gewijzigd in: ‘vanwege de ecologische kwaliteiten van de
huidige locatie van het hondenrenveld wordt bij de beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021) een alternatieve locatie in het Nollebos-Westduinpark gezocht. Een locatie in het Westduinpark ligt voor de hand. Tot die tijd blijft het bestaande
hondenrenveld in stand.’ Onder spelregels wordt hier toegevoegd: in het kader van de beleidsevaluatie hondenrenvelden wordt een nieuwe locatie voor het hondenrenveld gezocht.
Blz. 68: onder de inleidende tekst (onder 6. Bebouwing-sauna) wordt benadrukt dat voor de invulling een sauna- en/of beauty- en wellnescentrum inclusief verblijfsrecreatie voorzien is (niet alleen een saunavoorziening met verblijf).)
Blz. 68: de tekst over het voorgestelde zoekgebied wordt grammaticaal gecorrigeerd en herschreven als: ‘Het zoekgebied voor bebouwing en inrichting omvat het huidige perceel met een uitbreiding richting het parkeerterrein’.
Blz. 69: de tekst ‘De bebouwing bestaat uit een tot maximaal drie losse bouwvolumes…’ wordt gewijzigd in ‘De bebouwing bestaat uit één tot maximaal drie losse bouwvolumes…..’
Blz. 71, 74, 78: ook bij de bebouwingskaders voor de sauna en kanovijver wordt het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ vermeld. Dit houdt in dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen. Tevens wordt hier herhaald dat de
initiatiefnemers direct, danwel indirect bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het streefbeeld. Bij de spelregels voor bebouwing voor de sauna en kanovijver wordt tevens herhaald dat sprake moet zijn van een centrale bedrijfsmatige exploitatie als
één concept.
Blz. 70: de zin ‘(Semi-)openbare functies zoals horeca dienen te zijn voorzien op de begane grond’, wordt gewijzigd in ’Op de begane grond wordt een (semi-)openbare functie gerealiseerd’.
Blz. 77: bij de alternatieve locatie kanovijver (onder bebouwing) wordt toegevoegd dat voor de geplande buitenactiviteiten (bijvoorbeeld een terras en speelvoorzieningen) voldoende ruimte beschikbaar dient te blijven.
Blz. 77: (onder parkeren) wordt toegevoegd dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden.
Blz. 73 en blz. 77: (onder bebouwing) wordt toegevoegd dat wat betreft de invulling van het zoekgebied de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie gelden.
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Inspraakreacties en reactie
Nr.
1
2

3

4

Zienswijze (ingediende reactie)
Tegen deze nieuwe plannen. Laat het bos zoals het is.
- Geen hotel
- Geen huisjes
- Geen uitbreiding restaurant in het Nollebos, maar verplaatsen buiten het Nollebos
- Meer natuur.
- Wel verbetering naar de boulevard.
Houd het gebied 'groen' voor de lokale bevolking én de vele toeristen.
Uiteindelijk gaat dit project veel meer kosten dan dat het oplevert. Zorg ervoor dat de lokale bevolking kan blijven recreëren door er simpelweg er rond te
lopen. Dit is een uitlaatklep voor velen.
Het is voor de meeste Vlissingers al jaren lang duidelijk dat het Nollebos meer een groen geheel moet worden , mede gezien de historie en het
uitgangspunt waarvoor het Nollebos is bedoeld. Het is een stadsbos en moet meer en meer een completer stadsbos worden.
Zonder bebouwing zoals de oorspronkelijke ontwerper bedoeld heeft.
Zorg dat er voor de sauna en voor de kanovijver die niet in het Nollebos thuis horen lokaties worden gevonden buitenom het Nollebos.
Het moge duidelijk zijn dat uw inspanningen en investeringen van de laatste jaren om bebouwing in het bos toe te staan 'weggegooid geld is'.
Investeren in een compleet groen Nollebos is de enig juiste weg !!!
Aub Nollebos autovrij houden, en geen hotels.
Herbouw eerst eens hotel Brittannia , hotelgasten van Brittannia kunnen zo het Nollebos inlopen en daar van alle rust genieten van het mooie natuurlijke
park!!!

5

Laat het nollebos zoals het is, geen hotels, is niet nodig, bouw eerst de boulevard britannia maar eens af. Hotels in het nollebos verzieken de sfeer en
uitstraling van een stuk vlissingen waar je nu nog trots op kunt zijn, word visueel vervuild en komt meer ongewenst verkeer in het gebied.

6
7
8

Ziet er goed en doordacht uit, lijkt mij een goede verbetering voor Vlissingen!
Zwaar tegen bebouwing in het bos, ruimte elders genoeg voor een of twee hotels deze moeten niet in het midden van natuurgebied staan
Laat het Nollebos zoals het is. Het is de enige groene long in de wijde omgeving. Het liefst zou ik alle bebouwing willen weren. Nollebos voor de natuur
genieters en wandelaars en mountainbikers. En alle andere vormen van recreatie die het bos niet aantasten.
Ik wil dat het Nollebos blijft zoals het is. Het is onze enige groene plek in Vlissingen. Natuurgebied, wandelgebied. Er zijn volgens mij huisjes etc genoeg in
Vlissingen. Het hoeft hier niet overvol te worden. Anders verliest het zijn aantrekkelijkheid voor toeristen.
Geachte gemeenteraad, Vlissingen, 21.10.2020

9
10

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Los van de parkeerplaatsen is het doel van het streefbeeld juist om het gebied autovrij te maken. Momenteel is
de tennisvoorziening in het gebied nog bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Hartelijk dank voor uw positieve reactie.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Dank voor de geboden gelegenheid in te spreken op/over (?) het Streefbeeld Nollebos/Westduingebied.
Ik maak bezwaar tegen uitbreiding van de huidige bebouwing in het gebied.
Onbebouwde, openbare grond is een kostbaar goed waar we zeer zuinig op moeten zijn. Iedere commerciële bebouwing, hoe bescheiden ook, is een
aantasting van een rijkdom die van ons allemaal is. Laten we aan ons aller toekomst denken, en niet aan de korte-termijnbelangen van exploitanten!
[Daarom ben ik, maar dit terzijde, eveneens zeer verontrust over de toenemende exploitatie van gronden langs de Noordzeekust en Veerse Meerkust van
Walcheren.]
Ik wens uw raad een wijze beslissing toe!
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Meer, groter, nieuw. Conservatieve woorden in een tijdperk dat staat te schreeuwen om verandering. Corona laat het ons zien. We zijn doorgeslagen.
Meer vervuiling, meer afval. En duurzaam is een marketingtool. Ben blij dat ik deze gemeente ga verlaten.
Ik krijg sterk de indruk dat er door gemeente Vlissingen niet geluisterd wordt naar de eigen bevolking en vele andere liefhebbers van het Nollebos en
Westduingebied. Dit gebied wordt door vele gebruikt hoor wat voor vorm van ontspanning. Door jong en oud , door Vlissingers en vele daarbuiten.
Handtekeningen zijn er verzameld en as geboden, vele hebben hun mening op de een of andere manier gegeven , maar helaas lijkt het er op dat het niets
uitmaakt wat we ook doen of zeggen. Vlissingen is gezegend met een mooie boulevard en strand. Wat het geheel nog mooier maakt is de aansluitende

We nemen uw reactie voor kennisgeving aan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 en 3 onderaan deze tabel.
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Nr.

13
14

15

16

17

18
19
20

21

Zienswijze (ingediende reactie)
groene long. Rust en ruimte. Voor iedereen toegankelijk om te sporten, hond uit te laten, gewoon te wandelen of wat dan ook. Vele dieren lopen of
zwemmen daar. De toerist kan ook hier zijn rust vinden. Dit in tegenstelling van andere gebieden op Walcheren. Die zijn veelal opgeofferd aan toerisme.
Laat men hier nu niet dezelfde fout maken. Er is een afvalt fietspad. Hou het daarbij. Zorg dat de wandelpaden beter onderhouden worden zodat onze
gehandicapte medemens hier ook gebruik van kan maken. Plaats de sauna en de kano ijver desnoods ergens anders. Daar waar verandering niet zo'n
impact heeft op natuur en waar meer draagvlak voor is.
Ik kan nog veel meer aandragen, maar zoals gezegd: ik geloof er niet meer in. Men luistert niet naar de bevolking en
gaat voor het grote geld. In en in triest. Het bos is geschonken aan de bevolking. Puntje bij paaltje heeft net die geen stem in te brengen @>
Ik ben TEGEN bebouwing in het Nollebos. Zeker als er sprake zal zijn van het inleveren van bebossing op de bouw van hotel of parkeerplaats. Ook moet de
mogelijkheid blijven voor bewoners uit de omgeving om gratis te parkeren.
Na alle commotie over de "plannen" met ons Nollebos en de protestacties van een forse meerderheid van de bevolking is er dan eindelijk een concreet
plan.
Hoe durft een gemeente na alle commotie en zgn. inspraak ronden dit plan bij de inwoners door de strot te duwen, ronduit schandalig hoe hier de
inwoners worden geschoffeerd.
Kennelijk wegen de belangen van de projectontwikkelaars zwaarder dan die van ons inwoners.
Tijdens de bijeenkomsten met de wethouder en de landschapsdeskundige zijn tal van positieve en kritische reacties van veel Vlissingers de revue
gepasseerd en werd vooral door wethouder voortdurend terug gegrepen op een aanname uit 2011 (een zwakte bod en kwam er weinig zinnigs uit zijn
mond, hij werd alleen maar boos en ging dan vervolgens weer dwars liggen.
Kortom u (de gemeente) laat zijn oren hangen naar de projectontwikkelaars welke de huidige ondernemers als breekijzer gebruiken, zij lieten de
vertegenwoordigers tranen trekkende betogen houden tijdens inspraakrondes.
bouw er geen hotels en woningen laat ze uitbreiden op kleine schaal en wat met de regel van kust bebouwing dat toch verboden in Nederland het is
allemaal te dicht op de duinen is voor de toekomst niet verstandig er zijn al meer bedrijven weg gemoeten van wege de dijk verzwaring sta dat niet toe het
gaat de gemeente dan weer geld kosten steek dat in de bouw van het hotel wat ooit BRIT was .

Dat kleine stukje natuur wat we hebben in Vlissingen moet toch behouden blijven?!
Ik ben tegen het bouwen van hotels en huisjes in het Nollebos.
Er ligt een groot stuk terrein braak waar de mariene kazerne zou komen, plek zat voor een mooi vakantie park en hotels.
Ik maak bezwaar tegen het streefbeeld dat door de gemeente Vlissingen is gepubliceerd.
Het Nollebos moet behouden worden zoals het is. Dit is door de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark herhaalde malen aan U duidelijk
gemaakt en wordt door duizenden Vlissingers ondersteund. De gehouden enquete onder de bevolking van Vlissingen heeft dat onderstreept gemaakt,
maar blijkbaar tevergeefs. In het artikel in de PZC van 23 oktober geven woorden als "terugverdiend" en "113.00 bezoekers" aan hoe groot de aanslag is
op de natuur in het bos. Eeuwig jammer.
Laat de natuur wat het is, verwoest het niet voor nog meer toeristen!!!
tegen dit plan van het Nollebos...geen hotels! rust en natuur! Nee
Prima plan.
Proberen zoveel mogelijk groen te behouden, park en bos netjes maken en goed onderhouden.
Huidige bebouwing opknappen, inclusief de sauna en minimale uitbreiding toestaan om dit mogelijk te maken.
Uitbreiding op zo een manier dat zoveel mogelijk park en bos behouden blijft. Op naar d toekomst....
Ik heb de plannen bekeken en ze zien er mooi uit. Ik vraag me alleen af waar het geld vandaan moet komen om dit alles te realiseren. En half uitvoeren
heeft geen zin. Dan liever laten zoals het is.

22

Graag geen hotel! Mooie Wellnesslocatie en horeca (van beiden 1) is een goede aanvulling ! Verder graat toegankelijk houden voor honden - ook los!

23

Geen bebouwing in het nollebos. Knap het op maar geen hotels. Eeuwig zonde voor het gebied en voor de dieren die er leven. Tegenover ligt een stuk
land. Bouw daar een hotel op!
Die wokkeltrap is een mooi idee, zeker met een uitkijkpunt, maar meer accomodaties voor toeristen is niet nodig. Wij wonen hier en zouden graag nog wat
natuur behouden. Er is al zo weinig groen in de stad.
zorg nou eerst eens dat er iets gebeurd met het oude Brittannia voor dat er geen boom meer over blijft van het NOLLEBOS

24

Reactie

De mogelijkheid tot gratis parkeren nabij de sauna blijft. Op dit moment is er wel sprake van een overcapaciteit.
Er kan volstaan worden met een kleiner aantal plekken.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 en 3 onderaan deze tabel.

De uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven in het Nollebos-Westduinpark passen binnen de kaders die de
gemeenteraad in december 2017 heeft meegegeven. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende
tekst onder antwoord 1 onder deze tabel. De alternatieve locatie van de kanovijver valt buiten de
reserveringszone voor dijkverzwaring.
De bedrijven zijn ook zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun toekomstplannen.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 en 3 onderaan deze tabel. De enquête die de
gemeente in 2019 heeft uitgevoerd was gericht op het inventariseren van ideeën ten behoeve van het
streefbeeld. Er is hier geen sprake van een kwantitatief representatief onderzoek.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Hartelijk dank voor uw positieve reactie. Voor een reactie op uw suggesties verwijzen wij naar antwoord 2
onderaan deze tabel.

Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld. Dit komt in een
volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar externe financieringsbronnen
(fondsen en subsidies). De investeringen in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de
ondernemers zelf.
Wat betreft de bouwmogelijkheden verwijzen wij naar de tekst over de opdracht van de gemeenteraad in
antwoord 1 onderaan deze tabel.
Ook in de huidige situatie is slechts een deel van het Nollebos-Westduinpark aangewezen als hondenrenveld.
Alleen in dit deel van het gebied mogen honden loslopen.
De tekst van het streefbeeld over honden zal naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast worden.
Vanwege de te ontwikkelen ecologische kwaliteiten blijft het basisuitgangspunt van het streefbeeld dat honden
welkom zijn, mits aangelijnd. Er blijft echter ook een hondenrenveld bestaan. Vanwege de ecologische kwaliteiten
van de huidige locatie van het hondenrenveld zal er wel naar een alternatieve locatie gezocht worden. Een locatie
in het Westduinpark ligt voor de hand. Dit doen we bij beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021). Tot
die tijd blijft het bestaande hondenrenveld in stand.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Nr.
25
26

27

28

29

30

31
32
33
34
35

36

Zienswijze (ingediende reactie)
Graag dit prachtige bos laten zoals het is. Het is prachtig en wordt alleen maar minder mooi van nutteloze en zeer kostbare veranderingen. Ik dacht dat de
gemeente de wens van de Vlissingers ging respecteren: geen bebouwing in ons Nollebos!!!
Het enige stukje bos in vlissingen aansluitend aan de boulevard iets wat echt bij vlissingen hoort. Wij komen hier heel graag met de kinderen. Niet te
denken aan de flora en fauna die hiermee compleet word verwoest!! Heel vlissungen is al volgebouwd. Laat dit bos alsjeblieft gewoon zoals het is zodat dit
kleine stukje natuur behouden blijft en iedereen hier gewoon van kan genieten zoals het hoort. Zeeland word compleet overgenomen door toerisme! Aan
de inwoners van vlissingen word niet gedacht. Niemand vind dit een goed idee!
Zeer slechte plannen; wat mij betreft juist beter Kanovijver en Sauna slopen en teruggeven aan de natuur en nog meer bomen te planten. Er is namelijk al
veel ruimte voor een hotel op de boulevard, gezien de lange tijd dat dit al duurt is er blijkbaar helemaal geen vraag naar en/of behoefte aan nieuwe
verblijfaccomodatie want anders was die business case al rond geweest. Ik woon zelf vlak bij het Nollebos en ik zie af en toe nog een ree met die plannen
zal dat wel verleden tijd zijn verder zit ik ook niet te wachten op een drukkere verkeersstroom. Voor de kanovijver is er plaats aan de andere kant aan de
van Woelderenlaan, dat stukje grond lijkt er perfect voor.
In het streefbeeld wordt er gesproken over laagbouw van maximaal 3 lagen wat neer zou komen op een klein hotel wat dus eigenlijk tegen de wens van
alle inwoners indruist.
Nu snappen we wel dat de ondernemers moeten vernieuwen, maar het liefste niet hoger dan de bomen.
Daarnaast zou ik voorstellen rondom de eendenvijver een vlonder in te tekenen en bijvoorbeeld de huidige weg van de sauna te veranderen in fietspad /
looppad zodat de natuur niet onnodig verwijderd moet worden een paar meter richting de sauna.
Veel natuurlijke kades zijn in mijn ogen echt belangrijk, minimalistisch onderhoud van het bos maar met goede aanpak van paden en kades.
Hotels in een park bouwen is het begin van het einde. Het enige stukje semi-natuur waar alle Vlissingers gebruik van kunnen maken moet overhoop
gehaald worden om een minimaal aantal ondernemers een kans te geven.
De bouw van hotels op deze plek is volkomen disproportioneel en vanuit het Vlissings hart volstrekt ongewenst.
Dat het nollebos een forse opknapbeurt nodig heeft spreekt voor zich. Veel delen van het plan zijn goed genoeg. De architectonische brug naar de
boulevard is dan weer compleet overbodig (er ligt een keurig pad, en wie er komt kan nog lopen, en zitje in een rolstoel heb je weer niks aan een trap) en
ongewenst. Het tast het natuurlijke gevoel van het parkje enorm aan.
Pro: belevingsvlonders, speel elementen in het water, opknappen oevers, mooie bankjes, opgeknapte parkeerterreinen, achterstallig onderhoud oplossen.
Tegen: hotels. Trap naar boulevard.
Twijfel: tribune. Duurzaam staat gelijk aan vermindering natuurbeleving. Geïntegreerd in natuur staat gelijk aan niet duurzaam.
Matige, matige plannen. Om me voorzichtig uit te drukken.
geachte mevrouw/meneer,
Middels deze mail wil in nogmaals reageren op de plannen rondom het Nollenbos en het idee om hier 2 nieuwe hotels te bouwen. Dit plan past niet op
deze locatie. Ik wil de gemeente Vlissingen wijzen op de lege plek waar in het verleden Hotel Brittania heeft gestaan wat al tientallen jaren een grote kale
plek op de boule is. Laat men dit eerst eens afbouwen en laten we het nollenbos niet volbouwen. Ik begrijp dat Vlissingen graag alles vol wil bouwen maar
laat men eerst zorgen dat de leegstand in de binnenstad aangepakt worden alvorens we het nollebos volbouwen. Ik weet dat het merendeel van de
Vlissingse bevolking deze mening deelt en ik ga er dan ook vanuit dat de gemeenteraadjgekozen door diezelfde bevolking) afziet van bebouwing van het
nollebos.
Ik vind het altijd jammer dat redelijk ongerepte stukjes natuur weer volgebouwd of 'ontwikkeld' moeten worden door de mens terwijl andere locaties juist
zeer geschikt zijn om plannen als deze te realiseren
Ik wil geen hotels en vakantie verblijven in het nollebos ik waai daar graag uit voor een wandelingetje
Geen bebouwing van het Nollebos, Westduinpark of het prachtige park. Knap het park op!!
Hou het mooie park in tact. Hier kom je tot rust.
Ik ben totaal niet blij met het brede, geasfalteerde fiets/voetpad dat dwars door het bos komt te lopen. Sowieso is een gecombineerd fiets/voetpad niks.
Door de totaal verschillende snelheden zitten fietsers en voetgangers elkaar enorm in de weg. En asfalt doet afbreuk aan de ervaring van in een bos en de
natuur zijn. Liever fietspad en voetpad gescheiden van elkaar (bermpje ertussen, paaltjes?) en een verharding die wél recht doet aan een bos.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Mooie plannen, echter vraag ik mij het volgende af;
- Waar komt opeens het geld vandaan om het Nollebos én -park zo mooi te maken en te houden? We zijn een artikel
12-gemeente en hebben al jaren achterstallig onderhoud mbt groenvoorziening en infrastructuur n de woonwijken en de parken?
- Waarom 2 hotels bouwen, terwijl hotel Brittannia na, ik meen ruim 20 jaar nog steeds gebouwd moet worden?.
Daar is ruimte voor op de Boulevard en levert meer kamers etc op.
Een hotelvoorziening bij de sauna zie ik niet als meerwaarde voor Vlissingen. Een mooie luxe sauna én hotel op de
Boulevard zie ik wel als meerwaarde.
- De Kanovijver, tsja.... ik betwijfel of de gewone Vlissinger gebruik kan maken van de voorzieningen die dit hotel
verzorgen. Waarom niet enkel zoiets als de Jonge Johannes? Ouders eten/drinken iets en de kinderen spelen lekker.
Als je het hotel-gedeelte weglaat, want waar heb je dat voor nodig, hou je meer ruimte over voor speelvoorzieningen.
Parkeren kan op het huidige parkeerterrein onderaan de Boulevard. En die ouders met kinderen kunnen gezellig naar

Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld. Dit komt in een
volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar externe financieringsbronnen
(fondsen en subsidies). De investeringen in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de
ondernemers zelf.
In de opdracht van de gemeenteraad van december 2017 is de mogelijkheid opgenomen voor aanvullende
verblijfsfuncties bij de kanovijver en de sauna. Overigens is het voor beiden geen verplichting van deze
mogelijkheid gebruik te maken. Enkel een dagrecreatieve invulling blijft dus ook mogelijk. Voor de werkelijk
gewenste invulling dienen de ondernemers een plan in te dienen dat past binnen de kaders van het streefbeeld.
Het amfitheater betreft slechts een suggestie voor de uitwerking van een verbinding tussen de Boulevard en het
Nollebos. In welke vorm deze daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is in een later stadium aan de orde.
Overigens werd de gedachte van een amfitheater goed ontvangen in de werksessies.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Een vlonder bij de
eendenvijver past binnen de mogelijkheden die het streefbeeld biedt. Of en hoe dit uitwerking krijgt is onderdeel
van de volgende fase in de ontwikkeling van het gebied.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de huidige verbinding tussen de Boulevard en het Nollebos niet toegankelijk is voor
verschillende doelgroepen. De spelregels voor de nieuwe verbinding is dat deze toegankelijk is voor alle
doelgroepen (waaronder mindervaliden).

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij
asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze paden niet dusdanig te verbreden
dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien,
echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het uitgangspunt, ook voor minder valide
doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe
een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase.
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37
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Zienswijze (ingediende reactie)
het bungalowpark mét tropisch zwemparadijs op het voormalige Marine-terrein. U weet wel, daar waar de mariniers
echt wel zouden komen ;)
- De geasfalteerde paden zijn mooi, maar om én een fietspad én een voetpad naast elkaar aan te leggen vind ik heel
onlogisch. maak2 losse routes, is veiliger voor kinderen en honden!
- Een amfitheater onder aan de boulevard hoe zit dat met geluidsoverlast in de Vredehofwijk? Dat galmt zo met de
wind mee onze kant op en daar zitten wij niet op te wachten.
- 2 restaurants op korte afstand van elkaar, in Vlissingen....in het Nollebos..... Zo beroof je de middenstand van
Vlissingen van hun brood denk ik.
Ik zie in de brochure steeds staan dat het Nollebos/park aan moet sluiten op de stad. Deze ligt 3,5 Km verderop, wat
voor de meeste mensen te ver is om te lopen. Daarnaast is onze binnenstad geen toppertje. Ik denk dat het belangrijk is om bij het begin te beginnen.
Namelijk de boulevards opknappen en aantrekkelijk maken. Autovrij in de daguren bijvoorbeeld. En vervolgens de binnenstad wat op te fleuren. Iedere
toerist heeft het gevoel in een achterbuurt beland te zijn, er straalt geen gezelligheid van uit en er zijn nauwelijks nog winkels te vinden. U wilt toeristen
naar Vlissingen trekken, maar door enkel 2 ondernemers en een investeerder hun zin te geven krijg je geen toeristen die hun geld uitgeven in de stad zelf.
Met andere woorden; Vlissingen en de Vlissingers schieten niets op met deze plannen! Ze worden er enkel minder van, want wie moeten het onderhoud
straks betalen? Precies, Jan Kaas uit Vlissingen! Ik ben dus tegen!
Het Nollebos open stellen met een fietspad van 2 km lang en 5 meter breed is van de zotte, om hieraan een gedeelte
k voetgangers pad aan toe te voeren middels strepen is vragen om ongelukken. Stel je voor je loopt met je gezin met
kleine kinderen op dat pad en er komen wielrijders langs, dat is vragen om ongelukken. Tevens maak ik bezwaar
tegen grootschalige toeristische accommodatie, verwacht 113.000 bezoekers voor een nieuw hotel waar het Nollebos zeker niet voor bedoeld is.
Gemeente realiseert hier een nieuw tennispark (gebaseerd op uitgangspunten van het door DOS en De Schelde
ingediende businessplan) voor de fusie-vereniging DOS en De Schelde.
Financiering hiervan door verkoop bestaande tennispark De Schelde aan Strandpark Zeeland.
Nieuwbouw hotel/huisjes in Nollebos. Bezwaren tegenstanders vervallen, omdat op vrijkomend terrein DOS
natuurcompensatie kan plaatsvinden. Positieve impuls voor werkgelegenheid, toeristische sector en middenstand Vlissingen. Hierdoor ook meer
inkomsten Gemeente Vlissingen. Voor alle partijen een win-win situatie.
Laat het Nollebos blijven en verniel niks.
Het beeld wat geschetst wordt vwb de omzet van het Saunacomplex en 4 sterrenhotel is naar mijn idee veel te
rooskleurig gepresenteerd. In het streefbeeld staat dat er van uit wordt gegaan van 113.000 bezoekers per jaar. Dit
komt neer op een gemiddelde van 310 bezoekers per dag en dat 365 dagen lang. Zelfs op topdagen in de zomer, is dit aantal moeilijk te behalen.
Daarnaast gaat er bijna niemand naar de sauna in de zomer, daarin tegen in de winter juist wat meer maar dan staat het hotel grotendeels leeg. In de
winter mag je dus enorm blij zijn als je ELKE dag 150
bezoekers weet aan te trekken. Dat houdt dus in dat er bij de andere dagen voor het gehele jaar 160 bezoekers
bijgeteld moet worden. Dan gaan we er van uit dat er op de andere dagen 500 bezoekers moeten komen. Dit is in
mijn ogen onhaalbaar. Het hotel heeft 48 kamers, stel dat dit dan ELKE dag vol zit, dan moeten er nog steeds ruim 400 personen naar de sauna en of
restaurant en dat ELKE dag. Ik wil niet onaardig doen maar elke ondernemer in heel Nederland zal ongeveer met dezelfde conclusie komen: Onhaalbaar.
Op basis van de gepresenteerde verwachte
bezoekers aantallen en omzet, wat onrealistisch is, stem ik tegen het plan.
Ik maak bezwaar tegen het ontwerp op de onderdelen uitbreiding (zogenoemde) hoofdroutes - 5 meter breed
k geasfalteerd. De combinatie wandelaars-fietsers is zowel vanuit veiligheidsreden af te raden als ook is het een
onnodige en rigoureuze ingreep in de natuurlijke omgeving. De huidige wandelroutes en het huidige fietspad geven
voldoende mogelijkheid om van dit gebied te genieten. Het zijn juist de verborgen paden en laantjes die het gebied
verbijzonderen. Daarbij de mogelijkheid om op stilte plekken (nog_ te genieten. Het voorgestelde plan voor het
aanbrengen van de hoofd routes geeft verder sterk de indruk dat hiermee het gebied klaar gemaakt wordt (
toeristische visie 2030) voor een intensiever gebruik van toeristische bebouwing en alsnog een compensatiefactor
voor projectontwikkelaars. Dit zal het gebied dat een belangrijke compensatie is voor het stedelijk leven ( klimaathitteschild-natuurlijke habitat) verder
aantasten. Het is juist ook uit economisch belang dat dit gebied als een extra toevoeging aan de stad toeristen van elders trekt - verder is het essentieel als
uitloop gebied en versterking van het woonklimaat voor de huidige inwoners. Versterking van de natuurlijke en culturele waarde dient meer aandacht te
krijgen. Daarbij in het bijzonder de geschiedenis van WOU en de residuen in de kreken. De voorziene uitbreiding met twee hotels ( 48 kamers - 20 kamers)
is in relatie tot de gewenste exploitatie mogelijkheid en eerder toezegging aan de ondernemers (kanonijver - Sauna) buiten proportioneel. Ook hier lees ik
de compensatiefactor in woningen en toezeggingen in de contacten met de projectontwikkelaars. Verplaatsing van de Kanonijver naar onderzijde
boulevard is een aanbeveling waarin ik mij kan vinden mits de parkeergelegenheid niet in gevaar komt. Qua bouwprogramma en architectuur zou hier een
passende oplossing mogelijk zijn door onder het gebouw de parkeerplekken te handhaven. De aansluiting tussen boulevard en bos met een slurfachtige
constructie past hier niet -het versterkt een pretparkachtige benadering
Lokaties mogen wel gemoderniseerd worden maar niet zeker niet uitgebreid worden. NB is natuurgebied en geen vakantiepark
Laat het laatste stuk groen in Vlissingen zoals het is. Opknappen of beter onderhouden is prima, maar er is verder al
k zo weinig natuur in Vlissingen. Hotels en andere bebouwing is er al genoeg, dat is niet eens nodig.
Als de gemeente wat aan de aantrekkelijkheid van de stad wil doen zou ik eerst naar de binnenstad kijken. Knap dat

Reactie
Met de aansluiting op de stad bedoelen we hier ook de Boulevard.
De gedachte is om de hoofdroute toegankelijk te maken voor meerdere doelgroepen/ verkeersdeelnemers. Deze
sluit grotendeels aan op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars.
Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig
weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen
worden als een uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze
uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase.
Het doel van het streefbeeld is niet enkel toeristen te trekken of ondernemers te bedienen. Integendeel: het
streefbeeld is een integrale toekomstvisie waarin verschillende aspecten (o.a. natuur, cultuurhistorie, sport), voor
een brede doelgroep (inwoners en toeristen) belicht worden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

In het streefbeeld is geen nieuwe locatie voor de tennis voorzien. De bestaande locatie is weergegeven. Op
termijn verdwijnt deze mogelijk. In dat geval is op deze locatie nieuwe natuur voorzien en kan de bestaande
autoverbinding naar het tennispark verdwijnen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Deze cijfers zijn door een deskundig bureau met open en transparante bronvermelding geanalyseerd. Het
beschrijft de marktpotentie. De daadwerkelijk te behalen aantallen zijn aan de ondernemer.

Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij
asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze paden niet dusdanig te verbreden
dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien,
echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het uitgangspunt, ook voor minder valide
doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe
een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase.
De paden zijn ook niet bedoeld voor toeristische bebouwing. De voorziene bedrijfsuitbreidingen in het gebied
kennen een eigen ontsluitingsweg op de in het streefbeeld aangegeven plekken.
De voorgestelde uitbreidingsmogelijkheden voor de bestaande bedrijven passen binnen de in december 2017
door de gemeenteraad vastgestelde voor het streefbeeld. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de
betreffende tekst onder antwoord 1 onder deze tabel.
Bij de mogelijke verplaatsing van de Kanovijver naar de onderzijde van de Boulevard is compensatie van de daar
aanwezige parkeerplaatsen voorzien (op de huidige locatie van de Kanovijver).
De verbinding met de Boulevard is illustratief en geen ontwerp. De ontwerpeisen zijn in het streefbeeld
weergegeven.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Zienswijze (ingediende reactie)
op en zorg dat het weer aantrekkelijk wordt voor toeristen en voor winkeliers om een winkel te openen in 1 van de
vele lege winkelpanden. Maar boven alles: laat het laatste stukje natuur in Vlissingen met rust zodat de locale bewoners er van kunnen genieten.
Inspraak Helemaal niks doen! Opknappen mag, laat de groen staan!
Ik vind het heel triest en verdrietig dat ons enige stukje vrije natuur waar ik al mijn hele leven met plezier wandel om
even weg te zijn uit de bewoonde wereld straks vol gebouwd staat. Ik heb pas geleden een jong hertje gered , deze stak over hij de kano vijver en werd
bijna geschept door een auto., weetje waarom? Omdat hij weggejaagd was uit zijn huisje uit het bos ! Is er door jullie nagedacht waar al deze bos diertjes
straks moeten wonen als alles asfalt en gebouwen word?! Mijn zoontje is extreem hooggevoelig, als het weer een heftige schooldag is geweest zegt hij
mama gaan we aub naar het bos toe. En waarom? Hier vind hij zijn rust, de natuur de bomen de eendjes de geur van het bos en dan zo de duinen over
richting het strand... wij als inwoners van vlissingen die hier al hun hele leven wonen willen niet straks moeten betalen om dat weer te mogen beleven! Wij
betalen al genoeg aan belasting geld maar er komt niets moois voor terug, nee er word juist van ons afgenomen voor de toeristme !
Het sfeerbeeld roept toch wel vraagtekens op. Vraagtekens bij de afmeting van het hotel voor de sauna, van 6 huisjes naar een hotel van 10-tallen
miljoenen is een stap buiten proportie! De kanovijver nu ook ineens een hotel erbij. Dagrecreatie is toch voldoende. Niet dat het daar storm loopt.
Waarom kan het niet kleinschaliger? Behoud het idee van een mooi bos met een plek waar je lekker kunt zitten en wat drinken met de vogeltjes die
fluiten. Ik kom er nu voor de rust en de ruimte. Echt wel 4 x per week. Maar ik ben bang met de plannen die jullie ermee voor ogen
hebben, dat er geen rust en ruimte meer is. Ook zijn er hotels zat in Vlissingen zelfs nog in de maak. Denk het Scheldeterrein met de woontoren. En ooit
zal toch ook Britt erbij komen, toch? De paden van 5 meter breed, waarom? Wat is de toegevoegde waarde? Wij zijn allemaal blij met het park en het bos
zoals het is, wat moet is onderhoud en het wat opleuken. Bewoners van Vlissingen zijn toch duidelijk geweest. Maar wat er nu voor een plannen liggen
hebben niets met onderhoud en opleuken te maken. Dit is zo een beetje het verkwanselen van het stukje natuur dat er nog over is in Vlissingen. Wees
trots op wat er is en maak het mooi. Niet verpesten met 113.000 overnachting
Goedendag, voor de zoveelste keer wordt de gemeente Vlissingen overgeleverd aan investeerders, een herhaling van zetten waarvan er in Vlissingen
voorbeelden te over zijn. Waarom staan er zoveel winkelpanden leeg in de binnenstad waarvan de eigenaren voldoende inkomsten hebben omdat de rest
van het pand tegen hoge prijzen wordt verhuurd? Daar wordt geen aandacht aan besteed. Toch maar weer investeren in een hoge absurde woontoren
met heel veel restaurant- en winkelvolume. Alle geld wordt geïnvesteerd in toeristische accommodaties waarbij wordt voorbijgegaan aan betaalbare
woningen voor jonge mensen om zo de binnenstad op te plussen en verloedering van panden tegen te gaan. Vlissingen heeft geen andere visie, dus
investeerders grijpen hun kans! Nu weer in het Nollebos/westduingebied. Waarom zoveel toeristische accommodaties?
Dubbel met 45
Bolleboos behouden zo nu is. Schandalig om dit ons aftekenen. Bouw eerst Brittannië eens . Laat de mensen genieten van kleine beetje bos wat we
hebben.

Reactie

50

zorg eerst dat Hotel Britania er komt.Daar is plaats voor een hotel.Tevens moet er geen hotel meer bij komen in het Nollebos.Er wordt al weer te veel
natuur vernield.Nollebos is voor naruur en bomen en niet voor huisjes en hotel

51
52

Laat het zoals het is, mooi stukje natuur voor fijn e recreatie
Uw beleid wijkt af van de Zeeuwse-Kustvisie als opgesteld door de Provinciale Staten. U doet hiermee onrecht aan de natuur en de rust waar ik als
inwoner behoefte aan heb, voor mijzelf en mijn kinderen. Het ecosysteem wordt op dermate wijze zware schade berokkend dat het voor mij niet
acceptabel is.
Rust, ontspanning en natuur zijn een groot goed en belangrijk in het drukke hedendaagse leven van de Vlissingers.
Enkele voorbeelden van afkeuring:
-Brede paden met verschillende gebruikers is geen rust, geeft geen ontspanning, maar drukte en verhoogd risico opi calamiteiten.
-Drie bouwlocaties met meerdere lagen is minder ruimte voor natuur en voor de inwoners om te genieten van die ruimte die ontgetwijfeld afgeschermd
zal worden.
Toerisme kan ook op andere manieren op een hoger niveau gebracht worden, zonder grove aantasting van de natuur en omgeving als nu op tafel ligt.
Uitbreiding van bestaande bedrijfsactiviteiten kan zonder hoogbouw en binnen eigen reeds eigen beschikbare grond van deze bedrijven. De rest kan
daarmee onaangetast blijven. Het is goed om met alle stakeholders tot een plan te komen in overlegmomenten, maar deze uitkomst doet geen recht aan
mij als inwoner. Dit plan is voor mij een bevestiging dat er nog altijd niet naar de inwoners geluisterd wordt die tegen aantasting van het Nollebos en
omgeving zijn.
Ik wil u complimenteren met de uitgebreide informatie over herinrichting van het Noollebos, die een inzicht geeft in de plannen die zijn ontwikkeld.
Ik was erg bevreesd dat "ons Nollebosje" helemaal versprutst zou worden, had een papier: "red ons bos, geen huisjes"of zoiets op mijn raam geplakt en
ben indertijd naar een informatieavond op het stadhuis geweest. Verder heb ik de inspraak aan anderen overgelaten. Het lijkt erop dat er goed is
geluisterd naar alle personen die hun inbreng hebben gegeven. Ik vind dat het projectplan zoals het nu voorligt aan alle aspecten van het bos recht doet. Ik

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft
de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie.
Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
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Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

In december 2017 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om te komen tot een integraal streefbeeld voor het
Nollebos-Westduinpark. Het streefbeeld gaat inhoudelijk niet in op andere onderdelen van de stad.
Overigens is het doel van het streefbeeld niet enkel toeristen te trekken. Integendeel: conform de raadsopdracht
van december 2017 beschrijft het streefbeeld een integrale toekomstvisie waarin verschillende aspecten (o.a.
natuur, cultuurhistorie, sport), voor een brede doelgroep (inwoners en toeristen) belicht worden. Voor nadere
toelichting verwijzen wij naar de betreffende teksten onder antwoord 1 onder deze tabel.
Dubbel met 45
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Hartelijk dank voor uw positieve reactie.
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Nr.

54

55

56

57
58

59

60

61
62

Zienswijze (ingediende reactie)
denk ook dat het tijd wordt het bosje beter toegankelijk te maken voor een groter publiek. Ik wandel regelmatig in het bosje en geniet enorm van de
sneeuwklokjes, winteraconieten, boshyacintjes, narcissen, bosanemoontjes (zowel witte als paarse), maartsviooltjes, aronskelken, herfstijloos en zelfs
orchideeën. Ik heb pas een paar jaargeleden de zilte planten ontdekt met o.a. zeekraal. Het is er echt in ieder jaargetijde genieten!!!
Wat mij betreft kunt u doorgaan met de plannen.
Het plan op zich bied thans mogelijkheden voor twee ondernemers die gebruik maken van dit natuurgebied, echter ook onze scouting die nu nog aan de
Gerbrandystraat 115 verblijven zijn gebruiker van het Nollebos. Zoals verwoord in het plan dat er nu ligt is het gebruik Nollebos breed opgezet,
wandelaars, mountainbikers, hengelaars enz. Naast dit plan is Vlissingen ook bezig met het Newae plan ten uitvoer te brengen. Hier valt de SSSV, waar
twee scoutinggroepen bij aangesloten zijn met 200 leden ook onder. Dit betekend dat wij heden in gesprek zijn met de betreffende wethouder om de
toekomst van de Vlissingse jeugd veilig te stellen. Wij als SSSV hebben als visie dat kinderen in het groen hun spelbelevenis moeten hebben, zodoende
hebben wij aan de wethouder aangegeven dat het nollebos in ons doelgebied Paauwenburg valt en wij daar graag een clubgebouw willen realiseren, dat
of opgaat in het groen of een hedendaagse knipoog naar het verleden heeft in de vorm van een boerenschuur. Helaas zien wij dat niet terug in het huidige
plan Nollebos. Graag zouden wij als SSSV met diegene die met de ontwikkeling Nollebos bezig zijn, willen overleggen waar de mogelijkheden liggen. Er
wordt immers gesproken over verplaatsing sauna en of kanovijver, in onze visie komt er dan ruimte vrij waar zeker binnen het huidige plan ruimte is voor
verdere ontwikkeling, daar scouting aansluiting heeft in het gebruik binnen uw visie. Op deze wijze kunnen we als scouting het spel optimaal blijven spelen
in het groen, maar wellicht ook zo andere gebruikers van het Nollebos ten dienste kunnen zijn. Graag zien wij ons ingepast in het plan Nollebos, dit zorgt
voor een meerwaarde binnen Vlissingen, want zoiets moois hebben we nog niet.
Nieuwe hotels in het Nollebos zie ik totaal niet zitten en keur ik af, zolang de gemeente niet in staat is het lege gat van Brittannia aan de boulevard, als
nieuw hotel, op te vullen. Ook de uitbreidingen (Sauna & Kanovijver) van bestaande oppervlakken is ongewenst, zolang er op dezelfde plaatsen geen beter
alternatief is gevonden i.p.v. de hotels.
Een goed voorstel is om op de bestaande rotonde rechtstreeks door te gaan naar het bestaande P-terrein, dus zo snel mogelijk de auto uit. Wel dient het
bestaande voetpad boven op de heuvel bestaand te blijven, wat betekent een houten loopbrug over de nieuwe doorgang naar het P-terrein.
Verder vind ik het een slecht idee om een groot aantal brede (asfalt ???) wegen door het Nollebos aan te leggen, waardoor het bestaande natuurlijke
karakter van het park c.q. bos verloren gaat. De huidige situatie is ruim voldoende om zelfs met een rollator het park te bezoeken. Als een pad toch
verbreed moet worden, dan met natuur vriendelijk materiaal, zoals in de bestaande installatie.
Tot slot vind ik het een goed idee om vanaf de boulevard een beter toegankelijke ingang te maken i.p.v. het huidige smalle paadje vanaf het P-terrein naar
boven.

Vlissingen is een aantrekkelijke stad vanwege de natuur. NIET vanwege de stad zelf. Dat zullen veel mensen beamen. Nu heeft het bestuur de neiging om
deze (onaantrekkelijke) stad uit te breiden richting natuur. Beter zou het zijn de aantrekkelijke natuur uit te breiden richting stad! (Zie ook Pier 7. Feitelijk,
betreft het gewoon een verbreding van de boulevard). Dus blijf zoveel mogelijk van het Nollebos af. Snelle winst door bebouwing mag geen motief zijn!!
Los daarvan is het bos van de Vlissingers. Velen leven in relatieve armoede. Neem ze dit bos niet af ten gunste van 2de huis bezitters.
Geen uitbreiding bebouwing in het Nollenbos.
Renovatie bebouwing oké.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Een van de trekpleisters van Vlissingen is voor mij het Nollebos/Westduinpark. Het is een van de doorslaggevende redenen
geweest om binnenkort naar Vlissingen te verhuizen: het feit dat op
loopafstand een echt stuk bos&duin natuur met ruimte en stilte te beleven valt.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Ik ben negentig jaar en geniet aan de arm van mijn dochters heel erg van dit unieke plekje in Vlissingen. Daarom wil ik ook heel
graag dat dit behouden blijft zonder extra ruimte voor gemotoriseerd verkeer en zonder dat er bomen worden gekapt voor (recreatieve) bebouwing. Wel
zou het plezierig zijn als bij het onderhoud de wandelpaden ook rekening wordt gehouden met mensen die van een rollator of rolstoel gebruik moeten
maken en er voldoende bankjes worden geplaatst.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: De gedachten van Burgemeester van Woelderen dienen gerespecteerd te worden. Er zijn voldoende andere plaatsen waar
uitbreiding mogelijk is.
Ik wil dat het Nollebos een plek blijft om te ontspannen en te wandelen.
Geen hotels of andere bebouwing.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Het idee voor de huisvesting van scoutinggroepen is tijdens het participatieproces niet aan de orde gekomen. Het
is daarom ook niet afgewogen en opgenomen in het streefbeeld.
De ruimtelijke kaders voor de bebouwing van de sauna en de kanovijver resulteren niet in vrijkomende ruimte. Zo
moet de kanovijver, mocht deze verhuizen naar een nieuwe locatie onderaan de Boulevard, parkeerplaatsen
realiseren op haar huidige locatie.

Hartelijk dank voor uw reactie.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij
asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze paden niet dusdanig te verbreden
dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien,
echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het uitgangspunt, ook voor minder valide
doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe
een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw aanvullende opmerking merken wij op dat er geen in het streefbeeld geen sprake is van
gemotoriseerd verkeer (anders dan elektrische fietsen). De bestaande autoverbinding naar het tennisveld kan
verdwijnen indien de tennisvereniging in de toekomst mogelijk elders in Vlissingen wordt ondergebracht.
Het streefbeeld voorziet ook juist in goede voorzieningen voor mindervaliden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

63
64
65
66

67
68
69
70
71
72

73

74

75
76

77
78

79

Zienswijze (ingediende reactie)
Aanvullende opmerking: Vlissingen een binnenstad zonder groen. Nollebos een plek vol groen om te ontspannen en dat moet zo blijven. Stenen hebben
we genoeg in Vlissingen. Ook op de Boulevards is nauwelijks groen. Rede temeer om ons Nollebos te behoeden voor projectontwikkelaars met dollar
tekens in hun ogen en geen enkel belang bij groen; stenen daar gaan ze voor en hopelijk gaat het Gemeente Bestuur daar niet in mee. Anders verliest het
Gemeente bestuur zijn geloofwaardigheid helemaal
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: dit natuurgebied moet zo blijven als het is, voor ons en alle generaties na ons.
Laat het Nollebos/westduingebied blijven zoals het is!
Geen bebouwing of iets wat schade brengt aan dit gebied!
Er is al zoveel verstoring in/aan de kuststreek.
Laten we er zuinig mee omgaan, zodat iedereen kan genieten van de rust en schoonheid in de omgeving.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Skatepark moet blijven op de huidige locatie (misschien nog wat worden vergroot)
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: ook wil ik graag dat de skatebaan blijft. Het is een fijne wandelen voor ons gezin.
Inspraak conform formulier SBBN VLISSINGEN....ALSJEBLIEFT.....STOP!!
Aanvullende opmerking: stop met het verkiezen van geldelijk gewin bóven menselijk welzijn.
Met het verkiezen van toerisme bóven inwoners.Wij zijn twee van die inwoners cq belastingbetalers van Vlissingen. Al 42 jaar.En ons aller welzijn staat hoe
langer hoe meer onder druk. Want welzijn drijft op rust en natuur. Beide worden al tè lang en tè veel opgeofferd. Als inwoners komen we uitsluitend nog
in de wintermaanden aan en rond de kust. Die op twee kilometer is... Want door een overvloed aan verblijfsaccomodaties worden we er de rest van het
jaar overspoeld met toeristen. Hoe ver wilt u gaan? De Spaanse kust achterna? De Belgische? Of dichter bij huis: Cadzand? Dishoek? Voorgoed vernielt.
Eenmaal de keuze gemaakt voor beton en asfalt is er geen weg terug. Nooit meer rust, weg natuur. Dit kun je je inwoners niet aandoen. Dus Vlissingen:
GOOI HET ROER OM!!Durf te kiezen. Te beginnen met het Nollebosgebied.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: het Nollebos is destijds door burgemeester Van Woelderen geschonken aan de inwoners van Vlissingen. Het lijkt me dus dat zij
het laatste woord dienen te hebben wat de bestemming betreft.
Inspraak conform formulier SBBN Aanvullende opmerking: middels deze mail wil ik laten weten dat ik erg ongerust ben over het plan wat er ligt omtrent
het Nollebos.
Vlissingen heeft zeer weinig natuur. Het kleine stukje natuur, het Nollebos/Westduinpark, zou daarom nooit aangetast mogen worden. Het is een
leefomgeving voor dieren en ook een stuk ontspanning voor mensen die even willen opladen. Denk aan hardlopers, gezinnen die er wandelen etc. Ook
waarin we te maken hebben met veranderend klimaat en wereldwijde afbraak van de natuur waarin ik mij afvraag of onze kinderen nog een leefbare
aarde hebben, stelt het mij gigantisch teleur dat deze plannen werkelijk serieus worden genomen. Het is in mijn ogen onvoorstelbaar dat wederom het
economisch belang voor de leefbaarheid gaat. Waarom wordt het het verpauperde hotel Brittania aan de boulevard niet gerestaureerd? Dan hoeft er geen
natuur voor te wijken. Dit zou tevens een gigantische toeristische opsteker zijn gezien de prachtige ligging.
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 75”).
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Het is ongelofelijk dat een gemeente voor het belang van een goede oude dag van 2 ondernemers kiest en het belang van de
inwoners (volwassenen en kinderen ) terzijde schuift. De winst van het
gehele Project gaat voornamelijk naar de projectontwikkelaars. De gehele Zeeuwse kust wordt al gedomineerd door hotels en recreatieparken. Nu in een
recreatiegebied Nollebos die door veel scholen (jeugd) wandelaars, ouderen en jongeren , sporters en mountainbikers uit Vlissingen wordt gebruikt wil de
gemeente grote hotels bouwen. Wil je Vlissingen en de jeugd helpen zorg dan voor een snelweg tussen de Maasvlakte via de sluizen naar Vlissingen. Dat
kan Vlissingen een boost geven en werkgelegenheid voor de jeugd. Er kunnen zich dan echte bedrijven met werkgelegenheid hier vestigen. De mariniers
vinden Vlissingen te ver weg van de randstad. Vroeger stuurden de Engelsen hun gevangen naar Australië en Den Haag stuurt ze naar het Vlissingen. Met
de trein ben je sneller in
Parijs of Londen dan in Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: ons Nollebos is ontworpen als stadsbos. Als belangrijk groen voor stedelijk Vlissingen. Jammer genoeg is met de bouw van de
kanovijver en de sauna afbreuk van de eerste orde gepleegd destijds. Dit moet worden teruggedraaid
Beide bedrijven moeten een andere situatie/lokatie worden toegekend , buiten het bos. Het Nollebos moet gewoon een groene oase blijven aan de rand
van de boulevards en de kern van de stad. Te meer de vastgelegde kustvisie om de kust niet meer te belasten en om te voorkomen dat er beelden
ontstaan zoals in Knokke en CadzandBeperk u vervolgens tot een goed beheer en onderhoud, hetgeen voor heel de stad met boulevard geldt
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het skatepark is opgenomen in het streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het skatepark is opgenomen in het streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 75”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
80

81

82

83

84

85
86
87
88
89

90
91

92

93

94
95
96
97

Zienswijze (ingediende reactie)
Aanvullende opmerking: wees zuinig op onze ruimte en onze rust! Zeker in deze tijd
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: dat ik het voor de toekomst van de stad Vlissingen het bijzonder belangrijk vind dat het huidige Nollebos-gebied met zijn flora en
fauna behouden blijft, en goed wordt onderhouden zo als dat behoort, niet gebruik mag worden voor enige vorm van economische uitbreiding of
bebouwing, ook niet beschikbaar mag worden gesteld als pakeergebied waardoor de huidige aanwezige natuurwaarde hierdoor onnodig wordt aangetast
en gedeeltelijk verloren zal gaan. Voor de toekomst van de Stad Vlissingen.
Tevens is in de Zeeuwse kustvisie vastgesteld, dat men zeer terughoudend moet zijn met bebouwingen van de unieke Walcherse kustgebieden.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: AUB doe het niet!

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Het streefbeeld past in de
uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing
gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de
ruimtelijke kaders voor de kanovijver.

Geen bebouwing in het Nollebos . Geen hotels en wegen. Zoals al eerder is aangegeven met de handtekeningen die we hebben overhandigd.
Onbegrijpelijk dat de Vlissingse bevolking niet serieus wordt genomen . Slechts met stemmen is van het belang . Het is voor mij onbegrijpelijk dat de
politiek zo omgaat met zijn burgers. Daarnaast is het Nollebos van alle Vlissingers een geschenk van burgemeester van Woelderen . Daar hebben we echt
wel wat over te zeggen !
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: het natuurlijke Nollebos verdwijnt stukje bij beetje!! Laat Vlissingen gewoon trots zijn op het Nollebos dat geschonken is aan de
bewoners van Vlissingen en niet om er een commercieel park van te maken.
Gemeente , ons nollebos , blijf met je handen af van deze mooie natuur, koester dit mooie natuurgebiedje
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Vlissingen heeft zeer weinig natuur. Het kleine stukje natuur, het Nollebos/Westduinpark, zou daarom nooit aangetast mogen
worden. Het is een leefomgeving voor dieren en ook een stuk
ontspanning voor mensen die even willen opladen. Denk aan hardlopers, gezinnen die er
wandelen etc.
Ook waarin we te maken hebben met veranderend klimaat en wereldwijde afbraak van de natuur
waarin ik mij afvraag of onze kinderen nog een leefbare aarde hebben, stelt het mij gigantisch teleur dat deze plannen werkelijk serieus worden genomen.
Het is in mijn ogen onvoorstelbaar dat wederom het economisch belang voor de leefbaarheid gaat.
Waarom wordt het het verpauperde hotel Brittania aan de boulevard niet gerestaureerd? Dan hoeft er geen natuur voor te wijken. Dit zou tevens een
gigantische toeristische opsteker zijn gezien de prachtige ligging.
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en 3 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: de huidige Pandemie geeft duidelijk aan dat er grote gevaren verbonden zijn met het aantrekken van vele gasten uit mogelijk
gevaarlijke gebieden, de problemen worden zo extra vergroot. De Corona virussen gaan zeker niet weg, de kans op gemuteerde versies is levensgroot
aanwezig, vaccinaties zullen niet gaan helpen zoals al duidelijk is aangetoond met SARS en MERS.. De variaties gaan veel te snel..
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: behalve een scooter racebaan hoort er geen asfals in een natuurgebied

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: middels deze mail wil ik laten weten dat ik erg ongerust ben over het plan wat er ligt omtrent het
Nollebos. Vlissingen heeft zeer weinig natuur. Het kleine stukje natuur, het Nollebos/Westduinpark, zou
daarom nooit aangetast mogen worden. Het is een leefomgeving voor dieren en ook een stuk ontspanning voor mensen die even willen opladen. Denk aan
hardlopers, gezinnen die er wandelen etc. Ook waarin we te maken hebben met veranderend klimaat en wereldwijde afbraak van de natuur waarin ik mij
afvraag of onze kinderen nog een leefbare aarde hebben, stelt het mij gigantisch teleur dat deze plannen werkelijk serieus worden genomen. Het is in mijn
ogen onvoorstelbaar dat wederom het economisch belang voor de leefbaarheid gaat.
Waarom wordt het het verpauperde hotel Brittania aan de boulevard niet gerestaureerd? Dan hoeft er geen natuur voor te wijken. Dit zou tevens een
gigantische toeristische opsteker zijn gezien de prachtige ligging.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: het is het enige stukje groen in Vlissingen en het kan toch niet zo zijn dat dat verkwanseld wordt.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

10

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
Zelf bezoeken mijn man en ik regelmatig familie en vrienden in de Randstad omgeving Hilversum en Huizen. Daar zijn door de gemeente zelfs grote
omheinde bos-/wandelgebieden aangelegd om de
hondenbezitters veilig hun hond te kunnen uitlaten. Dit staat haaks op de intentie van de Gemeente
Vlissingen om het enige stukje groen op te offeren. Hotelaccommodatie is voorhanden op de
boulevard. Er wordt al bijna 15 jaar gestecheld over herbouw Hotel Brittannia, dus zo urgent is de vraag naar hotelaccommodatie m.i. niet. Huidige
uitbaters van Kanovijver en Sauna zijn niet voornemens zelf de te bouwen complexen uit te baten, maar willen graag cashen.

Reactie
in de huidige situatie is al een deel van het Nollebos-Westduinpark aangewezen als hondenrenveld. Alleen in dit
deel van het gebied mogen honden loslopen.
De tekst van het streefbeeld over honden zal naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast worden.
Vanwege de te ontwikkelen ecologische kwaliteiten blijft het basisuitgangspunt van het streefbeeld dat honden
welkom zijn, mits aangelijnd. Er blijft echter ook een hondenrenveld bestaan. Vanwege de ecologische kwaliteiten
van de huidige locatie van het hondenrenveld zal er wel naar een alternatieve locatie gezocht worden. Een locatie
in het Westduinpark ligt voor de hand. Dit doen we bij beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021). Tot
die tijd blijft het bestaande hondenrenveld in stand.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

98

Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

99

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Vlissingen heeft zeer weinig natuur. Het kleine stukje natuur, het Nollebos/Westduinpark, zou daarom eigenlijk gewoon niet
aangetast mogen worden.
Het is een leefomgeving voor dieren en ook een stuk ontspanning voor mensen die even willen opladen. Denk aan hardlopers, gezinnen die er wandelen
etc.
Ook waarin we te maken hebben met veranderend klimaat en wereldwijde afbraak van de natuur waarin ik mij afvraag of onze kinderen nog een leefbare
aarde hebben, stelt het mij gigantisch teleur dat deze plannen werkelijk serieus worden genomen. Het is in mijn ogen onvoorstelbaar dat wederom het
economisch belang voor de leefbaarheid gaat. Waarom wordt het het verpauperde hotel Britannia aan de boulevard niet gerestaureerd? Dan hoeft er
geen natuur voor te wijken. Dit zou tevens een prima
toeristische opsteker zijn gezien de prachtige ligging.
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

101

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel
verandert. Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter
gebruikt worden door alle leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Wat vernieuwing en nieuw leven aan de rand van het park is geen probleem. Wellnesscentrum met Hotel bijv. Om nu nog een hotel bij de Kanovijver te
bouwen lijkt mij wat teveel.
Een combinatie met voetpad/fietspad geasfalteerd geeft onrust (elektrische fietsen gaan erg hard) en dat gaat ongevallen veroorzaken. Laat dit alsjeblieft
gescheiden of helemaal geen fietspaden door het park. Er is reeds een mountainbike pad. Dat is al een mooie toevoeging aan het park/bos

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

102

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Tegen de verplaatsing van de kanovijver en daarmee parkeerterrein tegen de grote brede trap aan van de Boulevard naast het
bos

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

103

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: laat het Nollebos zo uniek blijven als het van nature is !
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

105

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: zeker 70% van de Vlissingers willen het Nollebos behouden zoals het nu is. Een rustig en stil
natuurgebied als groene long voor onze bewoners. Alleen onderhoud aan plassen en paden . Geen extra
bebouwing ten gunste van 2 ondernemers en investeerders . dat kun je toch niet maken tegen een
groot deel van de vlissingse bevolking

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

106
107
108
109

Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: wij wandelen zeker 3 a 4 keer per week in het nollebos/ westduinpark en willen dat op een relaxte wijze kunnen blijven doen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

100

104

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
110
111

112

113
114

115

116

117
118
119
120
121

122

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: als de natuur weggaat heb je nog alleen beton steen en asfalt over en dat is geen toekomst voor onze kinderen
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: dat ik het voor de toekomst van de stad Vlissingen het bijzonder belangrijk vind dat het huidige Nollebos-gebied met zijn flora en
fauna behouden blijft, en goed wordt onderhouden zoals dat behoort, niet gebruik mag worden voor enige vorm van economische uitbreiding van of door
nieuwbouw-bebouwing, ook niet beschikbaar mag worden gesteld als gebruik voor pakeergebied, waardoor de huidige aanwezige natuurwaarde hierdoor
onnodig wordt aangetast en gedeeltelijk verloren zal gaan. Voor de toekomst van de Stad Vlissingen.
Tevens is in de Zeeuwse kustvisie duidelijk vastgesteld, dat men zeer terughoudend moet
zijn, met nieuwbouw-bebouwingen van deze unieke Walcherse kustgebieden
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: houd a.u.b. het mooie natuurgebied in stand. Er wordt al zoveel aan de walcherse/zeeuwse kust volgebouwd. Koester het
Nollebos + haar dieren en liefhebbende bezoekers
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: met deze coronatijd mogen we blij wezen dat we nog iets hebben om op afstand te wandelen
Ik ben tegen de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met (veel te hoog!) hotel.
Ook een grootschalige uitbreiding van de kanovijver met een hotel is m.i. niet zoals dit behoort in
een natuurvriendelijk park/bos. Het doortrekken van de Sloeweg tbv uw plannen is mij een doorn
in het oog.
Bovenal vind ik de verstoring van de natuur door o.a. de vlonders niet passen in het Nollebos wat wij, Vlissingers (en ook andere bewoners van Walcheren
en toeristen!) zo waarderen en willen behouden. Ten tijde van de Corona-lockdown hebben heel veel verschillende mensen dit park nog meer weten te
waarderen. De rust, de ruimte en het mooie landschap willen we graag behouden.
Het zou zonde zijn als hier dmv grootschalige toerisme en bouw van gebouwen een einde aan zou
komen.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Nollebos/Westduinpark: van onschatbare waarde wat betreft de natuur/biodiversiteit alsook wat betreft de helende werking op
mensen via ‘groen’ en rust!
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: er is op de boulevard een mooie plek voor hotel. Dit ligt al jaren braak. Laat de kust onbebouwd!

Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
In de nota kustvisie is bepaald dat er geen grootschalige bouw (waar bovenstaande onder valt) mag plaats vinden. Het nollebos is geschonken aan de
bewoners van Vlissingen. Het zou respectvol zijn om dit ook in acht te nemen. Het is het enige bosgebied wat Vlissingen rijk is, waar met dit streefbeeld
weinig van over blijft. Met deze bouw wordt een grote aanslag gepleegd op een natuurgebied waar planten en dieren kunnen gedijen. Met een grotere
toestroom van toeristen en auto's wordt eveneens een grote aanslag gepleegd op de natuur. Er zijn genoeg toeristen in de zomer. Toename komt het
welzijn van een groot deel van de bevolking niet ten goede. Ik ben tegen!!!
Ik ben tegen bebouwing in het Nollebos. begrijp niet waarom daar hotels moeten komen, terwijl het oude Brittania nog steeds wacht op wederopbouw!!
laat de natuur in bos/park met rust!!

123

Inspraak conform formulier SBBN

124

Hoe verzinnen mensen het om een groot resort te willen bouwen in het prachtige Nollebos?
Hebben ze al eens goed rondgekeken daar, hoe mooi het is.
Nieuwe wegen ten koste van bomen, ECHT NIET!!!! NIENTE, NO WAY!!
Wat een vreselijk plan! De natuur is hier niet bij gebaat. Deze plannen hebben een puur commercieel doel, geld k verdienen ten koste van het Nollebos.
Tevens is dit niet kleinschalig.
Dit gaat tegen alle afspraken in. In een woord: schandalig!
Iedere weldenkende en zichzelf serieus nemende inwoner van Vlissingen e.o. weet dat elke ingreep in het bestaande bos en park een aanslag gaat
betekenen op natuur en welzijn van mens, dier en recreatiegenot voor allen die er al tientallen jaren verpozen. Een uitbreiding van sauna en kanovijver

125

126

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Het streefbeeld past in de
uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing
gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de
ruimtelijke kaders voor de kanovijver.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft de invulling van het
zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog
opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Verder verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

12

Nr.

127
128
129

130

Zienswijze (ingediende reactie)
zoals voorgesteld is buitenproportioneel en heeft geen enkele relatie tot wat ooit 'beloofd'j?) is aan de huidige exploitanten. Met het reeds de afgelopen
jaren uitgebreide hotel- en kampeer accommodatie bestand en de te verwachten extra belangstelling die wacht wanneer Scheldekwartier volledig
bewoond- en het Britannia hotel (kunt u daar nu niet eens wat meer serieuze prioriteit aan geven?) eens gerealiseerd zal zijn, dient het gemeentebestuur
(en wij allen die hier van bos, zee en strand dagelijks genieten) extra zuinig te zijn op wat we thans aan recreatiemogelijkheden hebben en dit niet deels op
te gaan offeren aan 'beloften' die ooit in het verleden aan beide exploitanten van sauna en kanovijver zouden zijn gedaan. Hetgeen thans ter beoordeling
voorligt is in elk geval nooit in de geest van toenmalige 'beloften' gedaan. Uitbreiding/renovatie op de bestaande locaties binnen de huidige grenzen is
akkoord, mits er qua uitstraling een akkoord wordt bereikt tussen alle betrokken belanghebbenden. Aan deze voorwaarden voldoen de huidige plannen in
het geheel niet. Het verdient de hoogste aanbeveling zich aan de oorspronkelijke 'beloften' te houden, zo niet -mochten de contracten van toen dat
bepalen- rest financiële compensatie. Liever deze laatste oplossing dan een monsterachtige en verwoestende ingreep in alles, die behalve nog veel meer
kosten ook een niet-te-vergoeden en te berekenen schadepost aan het woongenot van het merendeel van de bevolking zal opleveren.
Tenslotte- U bent als raad indirect door uw eigen bevolking gekozen. Het wordt de hoogste tijd dat u het oordeel van de meerderheid van uw eigen
bewoners serieus neemt en niet de oren laat hangen naar wat enkele exploitanten en projectontwikkelaars met hun architecten willen doordrammen.
Deze inspraakreacties is gelijk aan inspraakreactie 75. Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie
“inspraakreactie 75”)
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: ik heb met grote verbazing uw plannen bekeken. Het bos en park wordt dagelijks door velen
bezocht. Met grote regelmaat zien wij diverse sportclubs gebruik maken van het park. Om maar niet
te spreken van de wandelaars (met of zonder hond), hardlopers, kinderen e.d.
Wat zou het zonde zijn als dit park wordt bebouwd met een groot hotel en een flink
welnesscentrum. Het verkeer dat hier heen gaat, alleen al. Nu al is de Van Woelderenlaan
regelmatig een racebaan.
Ik ben dan ook tegen de bouw van een hoog hotel en een groot welnesscentrum. M.i. is er buiten de
stad voldoende ruimte hiervoor. Parking is dan ook geen punt. Voor alle toeristen van Zeeland is
dit qua infrastructuur veel beter. Uiteraard ben ik ook tegen het doortrekken van de Sloeweg.
Dat er iets moet gebeuren aan de Kanovijver is duidelijk. Maar ook hier binnen de perken aub.
De asfaltpaden in het bos zoals door uw gepland, passen niet in een natuurgebied. Zo zonde.
Geacht College,
In een brief (31 maart kenmerk 1053205) berichtte u de leden van de werkgroep verkeer van de wijktafel Boulevards over voortgang inzake de notitie van
de werkgroep.
Terecht wordt door het college daarbij onderstreept dat onze werkgroep de verkeerssituatie op de boulevards wil benaderen vanuit een bredere visie op
leefbaarheid en veiligheid op en rond de boulevards.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Wij hebben begrip dat bijeenkomsten van gemeentelijke werkgroepen, vanwege corona
maatregelen op dit moment grotendeels worden geannuleerd. Anderzijds veronderstellen wij dat ontwikkelingen binnen diverse ambtelijke werkgroepen
normaal doorgaan.
Met zorg vragen wij ons af in hoeverre afstemming tussen de diverse ambtelijk projecten daarbij is gewaarborgd. Het ontbreekt ons op dit moment aan
een platform om dit met u te communiceren.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 75”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Bij de totstandkoming van het streefbeeld zijn de relaties met andere ontwikkelingen in de stad (waaronder de
plannen voor de boulevards) geïnventariseerd en afgewogen.
Voor een mogelijke verplaatsing van de kanovijver naar de alternatieve locatie zijn in het streefbeeld
voorwaarden opgenomen. De parkeerplaatsen die als gevolg van de verhuizing van de kanovijver verdwijnen,
dienen (met inbegrip van een groene inrichting) gecompenseerd te worden. De huidige locatie van de kanovijver
biedt daarvoor voldoende ruimte.
De consequentie is wel dat een deel van de bestaande parkeerplaats op een verdere loopafstand van de
boulevards is gelegen. Naar onze mening is dit een overbrugbare afstand die geen invloed heeft op de verdere
planvorming voor de boulevards.
Ook de parkeerbehoefte van nieuwe kanovijver dient conform de geldende parkeernomen ingevuld te worden.

In alle beleidsvisies (verleden en heden) over de Boulevards komt unaniem het streven naar een verkeersluw beleid naar voren. De aanwezigheid van
voldoende parkeervoorziening in de directe omgeving van de boulevards, is daarvoor een ultieme voorwaarde.
Het huidige parkeerterrein Van Woelderenlaan is naar onze mening een unieke situatie.
Ruim bemeten (250 parkeerplaatsen) uitstekend geoutilleerd, eenvoudig uit te breiden voor motoren; optimaal gesitueerd voor boulevard- en
strandbezoek (met name van belang voor kinderrijke gezinnen met allerlei strandbepakking).
In de gepresenteerde projectvisie Nollebos door “BoschSlabbers” wordt nu verplaatsing van de Kanovijver gepresenteerd met als nieuwe (voorkeur)locatie
het huidige parkeerterrein aan de Van Woelderenlaan.
Realisatie van dit plan betekent een directe verarming in de beleidsvisie naar meer autoluwe boulevards. Daarnaast wordt de directe bereikbaarheid van
strand en boulevards voor parkeerders behoorlijk geweld aangedaan.
Het is nog maar de vraag in hoeverre het terrein van de huidige kanovijver voldoende ruimte biedt voor de huidige capaciteit van de Van Woelderenlaan.
Ontmantelen van het terrein Van Woelderenlaan betekent, in ieder geval, met verwijzing naar de hoge aanlegkosten in het verleden, een gigantische
onnodige kapitaalvernietiging.
Onze bezwaren omtrent mogelijke verplaatsing van de Kanovijver kunnen op dit moment niet middels het regulier overlegcircuit van de wijktafel naar
voren worden gebracht.
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Nr.

131

132
133

135
136
137

138

139

Zienswijze (ingediende reactie)
De werkgroep verkeer kiest er daarom voor om uw college op deze wijze te informeren over de ongewenste gevolgen van verplaatsing van de Kanovijver
welke ten koste gaat van de realisatie van een optimale integrale boulevardvisie.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep verkeer van de wijktafel Boulevards
Om met elkaar over het Nollebos "het gesprek aan te gaan" met het doel een streefbeeld voor toekomstige ontwikkeling op te stellen is het fijn dat de een
de ander begrijpt. Althans, dat lijkt mij handig. Maar daar zit nou net de kneep. Er is een groot aantal redenen waarop men elkaar kan misverstaan. Ik
beperk me maar tot 3.
Eén. Een streefbeeld is bedoeld om de ideeën, de bedoeling achter de inrichting van het betrokken gebied zichtbaar te maken. Dat vraagt om enig
abstractie vermogen. "Zo wordt het niet, maar het geeft wel een idee van hoe het er uit zou kunnen gaan zien" is de uitspraak die door de ontwerpers in
het gesprek het meest en haast verontschuldigend wordt gedaan. "Een natuurlijke uitstraling vraagt om ander materiaal gebruik". Een groot aantal van de
mensen dat gevraagd is mee te denken denkt niet abstract, maar heel erg concreet. Elk plaatje, elk beeld dat gepresenteerd wordt, wordt beoordeeld als
een plan, een voorstel en kan dan ook slechts op afkeuring rekenen. Of men niet beter weet of bewust uit wantrouwen zo reageert is mij niet duidelijk.
Twee. In het beoogde streefbeeld moeten de volgende elementen een plekje krijgen: natuur, cultuurhistorie, waterhuishouding, toegankelijkheid en
bebouwing voor economische activiteiten. Even zoveel onderwerpen waarover bedoelingen, beelden, opvattingen, belangen, etc. ver uiteen kunnen
lopen. Alle reden om zoveel mogelijk ook bewust mis te verstaan. Ook niet meteen de basis voor een goed gesprek.
Nummer drie spant wat mij betreft de kroon. Het blijkt zelfs mogelijk dat mensen zichzelf niet begrijpen. Die "handen af van ONS bos!" mensen zijn er
voorstander van dat het huidige bestemmingsplan als uitgangspunt wordt gehanteerd, dat er zonering wordt toegepast in het gebied. Van een intensief
gebruikte zone naar een rustig, stil natuurgebied. Ze willen aandacht voor goede waterkwaliteit, rijkdom van flora en fauna, toegankelijkheid van het
gebied voor wandelaars en fietsers en aan de rand enkele parkeerfaciliteiten en meer aandacht voor enkele aanwezige cultuur-historische elementen.
Zeggen ze!
Als vervolgens de landschapsarchitect, want hij heeft in het voortraject goed geluisterd, laat zien dat er in het streefbeeld toch vooral rekening gehouden
wordt met zonering van intensief naar extensief gebruik. Met behoud, zo mogelijk versterking van de natuurwaarden, van flora en fauna. Met
waterveiligheid voor zowel mens als dier waardoor niemand pardoes te water kan raken en er in de zomer niet zomaar honderden kilo's vis doodgaan
door zuurstofgebrek. Met cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn, maar nog te veel verstopt zijn. Met toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars
en vergroening van parkeervoorzieningen en met een zeer bescheiden
ruimtebeslag voor economische bebouwing. Dan verwacht je toch dat de "handen af van ONS bos!" mensen reageren met: "Daar worden we blij van. Dat
sluit precies aan op wat we willen!"
Maar het tegenovergestelde is waar. Ze zijn er faliekant op tegen, zo laten ze trots weten.
Ik begrijp er niets van.
Ik denk dat die "handen van ONS bos af!" mensen zichzelf ook niet meer begrijpen. Ik heb bijna met ze te doen. Ik heb in ieder geval wel te doen met de
landschapsarchitecten van Bosch & Slabbers.
Ik wens de gemeenteraad wijsheid en een rechte bestuurlijke rug.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Inspraak conform formulier SBBN
Vanwege de lengte van de aanvullende opmerkingen is de totale inspraakreactie apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 133”).
Met het gepresenteerde streefbeeld wordt mij wel duidelijk dat er uitermate bevooroordeeld naar een al vastgestelde invulling toegewerkt wordt. Voor
alternatieve denkwijzen of leermomenten uit het verleden met betrekking tot het Nollebos/Westduingebied is geen plaats. Het moet en het zal, en al die
zogenaamde inspraak is een wassen neus die totaal niet serieus genomen wordt. Stop daar dan ook mee. Dit voorkomt een hoop ergernis en een hoop
extra werk (lees: kosten) voor de gemeente. En vooral niet reflecteren met wat er in het verleden goed en fout is gegaan; qua natuur, cultuur en
ondernemersactiviteit. Zeker niet terugkomen op eerder gemaakte afspraken of ooit vastgestelde kaders. Gewoon blijven doormodderen gesteund door
ondernemers en projectontwikkelaars, en volstrekt voorbij blijven gaan aan de bevolking waar de gemeente zijn bestaansrecht aan te danken heeft.
Vanwege de lengte van de aanvullende opmerkingen is de totale inspraakreactie apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 135”).
Inspraak conform formulier SBBN

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 133”).

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking:
Ik ben voor:
- Natuurspeelvoorzieningen en ravotbos als mogelijkheden tot b.v. huttenbouw, boomklimmen, voor
avontuurlijk, uitdagend en gezond spel.
- Educatie over natuur en geschiedenis, in de vorm van een centrum, rondleidingen en /of infoborden.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: zorg ervoor dat er goed gescheiden paden komen voor voetgangers en fietsers. Zorg dat er geen onnodig Co2 bijkomt, juist nu!
Geen asfaltpaden! Ik kom geregeld naar Vlissingen en wandel vaak met vrienden in het Nollenbos. Pareltje! Uniek duinbos!
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: ik breng regelmatig een weekend in Vlissingen door. Voor het toerisme is het belangrijk dat dit natuurgebied ongerept blijft
natuurlijk, dus zonder hotels, asfaltwegen, welness etc.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Uw ideeën bij uw aanvullende opmerking passen binnen de gedachte van het streefbeeld.

Dank. Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en 3 onderaan deze tabel.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 135”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
140

141
142

143

144

145
146
147

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: het Nollebos is een beeldbepalend natuurgebied. Van en voor de inwoners van Vlissingen. De belangen van 2 bedrijven mogen
niet prevaleren boven de belangen van de inwoners.
Behoud van de natuur en van het bestaande ecologische systeem moeten bij het maken van de keuzes
centraal staan. We leven in tijden van grote klimatologische veranderingen. Vergroening i.p.v. verstening
de opdracht, ook voor de gemeente Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Van wat ik in de krant heb gelezen. Hebben jullie plannen gemaakt om het Nollebos meer te voorzien en te vormen als een toeristische "atractie". Daar
ben ik het niet mee eens en ik stem TEGEN dit plan. Ik wilde ook even laten weten dat (via de mobiel) elk bestand dat ik download van jullie download lijst
hetzelfde bestandje weergeeft. Waardoor ik maar één soort bestandje kan downloaden en niet het volledige plan kan zien. Maar van wat ik in de krant
heb gelezen, en vanuit het enigste bestandje dat ik kon downloaden. Zie ik dat SBBN een redelijk voorstel heeft gedaan en vertrouw ik erop dat hun ook
rekening houden met de natuur en het leven dat erin leeft. Ik stem met dit voorstel wel AKKOORD.
Geschikt voor wandelaars of fietsers. Voor jong en oud en voor mensen met een beperking. Een plek voor rust, voor biodiversiteit. Een plek waar veel
bomen zijn, waar koelte is in de steeds warmer wordende zomers.
Dit als tegenhanger van de uitbreidende stad Vlissingen, waar steeds meer nieuwe woonwijken worden gebouwd en natuur opgeofferd wordt voor
wonen. De inwoners hebben ook bos nodig.
Laten we zuinig zijn op dit stukje bos dat de stad heeft en ga dit stukje bos niet nog meer versnipperen door er een groot gebouw in te plaatsen of door er
een weg doorheen te trekken. Laten we niet ons bos opofferen voor toeristen.
Bossen zijn in deze tijd broodnodig. Persoonlijk was ik de afgelopen drie hete zomers enorm blij met het stukje Nollebos waar ik nog enige koelte voelde.
Ik volg de plannen al een tijd. Ik verbaas me erover dat de gemeenteraad steeds opnieuw met deze plannen op de proppen komt. Wij wonen in
Paauwenburg en wandelen met veel plezier door het prachtige park dat door de jaren heen zich ontwikkeld heeft tot een volwassen natuurgebied met
veel diversiteit aan beplanting en waterpartijen. Wat een rijk bezit voor onze stad! In het kader van de kustbebossing en behoud duingebied dat volgens
mij een provinciaal beleid is druisen deze plannen er volledig tegenin. Steeds gaat het om bepaalde projectontwikkelaars, die deze plannen steeds te
berde brengen.
Ik ben het dan ook oneens met deze onzalige plannen.
Er zijn vast wel andere braakliggende terreinen ( wat verder uit de kust) waar ze wellicht beter tot zijn recht komen.
Ik maak dus officieel bezwaar tegen de plannen die ons Nollebos verpesten.
M.i. sluiten deze plannen zeker niet aan bij het milieu- en natuurbeleid voor de toekomst. Ik zou zeggen hou op met commerciële bebouwing langs onze
mooie kust.!!!
Inspraak conform formulier SBBN

Het streefbeeld voorziet niet in de omvorming van het gebied tot een toeristische attractie. Voor een toelichting
op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Laat de natuur zijn gang gaan en hou nu eens op over hotels en het groter maken van sauna en kanovijver gebied. Het Nollebos is voor de Vlissingers niet
voor grotere toeristen accommodaties. Hou de handen er van af!
Vlissingen, 11-11-2020
Het Nollebos is destijds als wandelbos geschonken aan de Vlissingse bevolking. Het is het enige bos in Vlissingen, waarvan veel Vlissingers vrijwel dagelijks
dankbaar gebruik maken voor het maken van een wandeling in alle rust door de prachtige natuur.
Toeristen komen echter niet naar Vlissingen voor een boswandeling, maar voor de zee, het strand en de boulevard. Boswandelingen maken ze beter thuis
of elders in Nederland. Om meer toeristen te trekken moetje ze dus aan zee onderbrengen. Nieuwbouw op de plaats van het oude hotel Britannia is
daarvoor de mooiste locatie die je je kunt bedenken. In geen geval moetje daarvoor een deel opofferen van het enige bos dat we hebben.
De uitbaters van de kanovijver zijn al diverse malen overvallen en willen daar zo snel mogelijk weg. Ze hebben geen enkele behoefte aan uitbreiding en
hebben daar ook het geld niet voor. Ze zijn slechts op zoek naar een oudedagsvoorziening. De uitbater van de al jaren geleden gesloten sauna is inmiddels
overleden. Zijn dochter leeft van de opbrengst van een aantal huisjes op het terrein. Ook zij heeft het geld niet voor een grootschalige uitbreiding en
bovendien geen horeca-ervaring. Wanneer de gewenste extra toeristenstroom op locatie Britannia wordt ondergebracht zijn de voorgestelde
bouwprojecten in het Nollebos niet meer nodig en hoeven daar ook geen riskante ondergrondse parkeergarages meer te worden aangelegd. De
voorgestelde doorsteek van de Sloeweg, die niet alleen een grove aantasting van de natuur betekent, maar ook het einde betekent van de door veel
Vlissingers geliefde rondwandeling door het Nollebos/Westduinpark en bovendien de trimbaan in tweeën hakt, is dan ook niet meer nodig. Dat nog
afgezien van het gevaar dat zo'n doorsteek betekent voor het (fiets)verkeer van Paauwenburg naar de stad, dat die weg moet oversteken.
Genoemde oplossing om een kennelijk gewenste extra toeristenstroom op te vangen maakt de voorgestelde plannen voor het Nollebos dus overbodig.
Ook hoeven de aanwezige paden dan niet verbreed en geasfalteerd te worden. Daarmee kunnen de Vlissingers tot in jaren in alle rust blijven wandelen
door hun prachtige bos, de reden waarom het bos destijds werd aangelegd. Er zal slechts een bescheiden bedrag tegenover staan om de oevers wat op te
knappen en de uitbaters van kanovijver en sauna uit te kopen. Dat bedrag zal samen met de bouw van een nieuw hotel op de locatie Britannia slechts een
fractie vormen van het benodigde bedrag voor de voorgestelde uitgebreide bouwplannen in het Nollebos.
Samengevat betekent dit:
• bouw van een nieuw hotel op de locatie van hotel Britannia, daardoor
• geen riskante bouwprojecten voor toeristen meer nodig in het Nollebos
• geen doortrekken van de Sloeweg meer nodig

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

De gemeenteraad heeft in de opdracht om te komen tot een streefbeeld tevens voorlopige kaders en
zoekgebieden aangegeven waarbinnen de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de twee ondernemingen in het
gebied nader uitgewerkt kunnen worden.
Het uitgangspunt daarbij is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast worden in de groene
kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen landschap,
samenleving en recreatieve ontwikkeling.
Het streefbeeld valt binnen deze door de raad meegeven kaders en spelregels. Voor nadere toelichting verwijzen
wij naar de betreffende tekst onder antwoord 1 onder deze tabel.
Ook de ondernemers zijn op basis van hun bestaande rechten en de door de gemeenteraad aangegeven kaders
voor toekomstige ontwikkeling een belangrijke participant in het proces om te komen tot een integraal
streefbeeld. Een locatie buiten het gebied is geen onderdeel van de raadsopdracht. Uit het participatieproces en
de aanloop naar de raadsopdracht is ook niet gebleken dat dit een wens is van de ondernemers. Zij willen juist in
het Nollebos-Westduinpark blijven.
Hoe dit uiteindelijk vorm en inhoud krijgt en gefinancierd wordt is aan de ondernemers zelf en is geen onderwerp
in het streefbeeld. Het streefbeeld schetst slechts de ruimtelijke mogelijkheden met bijbehorende spelregels.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor uw overige opmerkingen verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

149
150

151
152
153
154

155
156
157

158
159

160

Zienswijze (ingediende reactie)
• verbreden en asfalteren van wandelpaden overbodig
• alleen afkoop van de uitbaters van kanovijver en sauna, die nooit om uitbreiding hebben gevraagd
Nadat de oevers van de waterpartijen wat zijn opgeknapt, kan het Nollebos met zijn prachtige natuur weer worden teruggegeven aan de Vlissingers, zoals
oorspronkelijk bedoeld.
Dubbel met 135
inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Totaal geen uitbreiding. Houden wat we hebben.
Met gemengde gevoelens heb ik de plannen aangaande het streefbeeld Nollebos/Westduingebied gelezen en bekeken. Daar waar ik begrip heb voor het
feit dat er vernieuwing/verbetering gewenst is voor de twee commerciële bedrijven, vind ik het onbestaanbaar en onacceptabel dat voor beide bedrijven
een enorme uitbreiding zou worden toegestaan, zoals weergegeven in het huidige streefbeeld. Juist op deze plek, het beetje bos/natuur waarover we hier
beschikken wordt onrecht gedaan aan de natuur met deze in mijn ogen megalomane constructies. Het tast het rustige, natuurlijke karakter van het
natuurgebied definitief en onherstelbaar aan.
Veel extra verkeer, meer lawaai, grotere concentraties van mensen en verplaatsingen, vieze uitlaatgassen, dus ook veel milieuvervuiling zal de natuur en
ook ons deel zijn. En dat in een tijd waarin het besef steeds meer groeit dat we die natuur juist zo moeten koesteren en beschermen !
Het enige dat ik kan bedenken als reden van de gemeente om deze plannen op dergelijke wijze te ontwikkelen en ondersteunen is dat het veel extra geld
(direct en indirect) zal opbrengen voor de gemeentekas die, zoals we weten, veel geld tekort komt.
Het getuigt van korte termijn denken, iets waar politici nogal eens last van hebben.
Juist in Zeeland wil men in de nabije toekomst toonaangevend zijn op het gebied van ecologie, milieu en
duurzaamheid. Dan is het niet voldoende om een gebouw/gebouwen naar de laatste inzichten op dit gebied te verwezenlijken en zich daarbij op de borst
te kloppen. Nee, het zou van veel meer lef en inzicht getuigen en waardering opbrengen als de gemeente kiest voor plannen waarbij het milieu en de
natuur op de eerste plaats komen in plaats van de financiële belangen.
De macht van het geld spreekt bij heel wat beslissingen op allerlei gebied.
Het zou zo mooi zijn als de gemeente Vlissingen het lef toont om anders te denken en in dit geval de natuur en het milieu te laten prevaleren. Wees
baanbrekend, toonaangevend, een voorbeeld voor andere gemeenten en niet te vergeten voor de jeugd die, gelukkig, ook steeds kritischer zal kijken naar
motivering van beleid en de invloed hiervan op hun toekomst. Het is hopelijk nog niet te laat!!!
Tegen uitbreiding Hotels Nollebos
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Handen af van het Nollebos. Niet verpesten met budgethotel asfalt huisjes enz. Mooi stukje natuur, waar heel veel ik inwoners van Vlissingen wandelen en
het bos heeft een rijke geschiedenis van voor de 2e WO
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking:
De huidige uitbaters van De Kanovijver en de sauna vertonen in de afgelopen jaren weinig tot geen ambities om van hun ondernemingen iets florerends te
maken. En dat komt niet door een afwachtende houding i.v.m. de Nollebos-ontwikkelingen. Door dit geheel bekruipt mij het vermoeden dat er grote
projectontwikkelaars c.q. geldschieters achter de huidige ontwikkelingsplannen zitten. De presentatie van hun plannen om de 2 ondernemingen 'op te
frissen', maar ook om het hele bos aan te pakken geeft een omschakeling weer naar een gemiddeld Centerpark, vol 'attracties' die het huidige karakter van
het bos om zeep helpen. De gemiddelde Vlissinger, waar ik mij toe reken, zit hier bepaald niet op te wachten. Van een rustige wandeling zal veel minder
sprake zijn.
Gaat de gemeente in zee met de gepresenteerde plannen, dat valt er door de verkoop van een paar vierkante meter grond wellicht wat geld te verdienen,
maar dat staat in geen verhouding tot de meerkosten om het bos in overeenstemming te brengen met die plannen. Dat laatste zal immers een eis van de
ontwikkelaars zijn.
Het bos aanpakken volgens de omschrijving van de 'Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark' is beduidend goedkoper en houdt het karakter
van het bos in stand.
Dubbel met 131
Ik ben hemaal tegen het plan. Het verpesten van een mooi stukje natuur met budgethotel asfalt huisjes. Misschien wordt het eens tijd om eindelijk iets
aan Britannia te doen, maar blijf van ons Nollebos af. Het is een geschenk van de gemeente aan de inwoners van Vlissingen, dus afblijven
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking:
Daarnaast wordt Dishoek veel te druk met daar ook een groot vakantiepark en moet er niet meer toeristen komen!

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.. De cultuurhistorische
elementen komen met het streefbeeld juist meer onder de aandacht.
De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal streefbeeld. Een integrale
kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark waarbij verschillende onderdelen (o.a. natuur, cultuur,
bebouwing) een plaats dienen te krijgen in het gebied. Een integrale kwaliteitsslag voor een brede doelgroep
(inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters etc.) en dus niet enkel de ondernemers in het gebied.
De raadopdracht is uitgewerkt in het streefbeeld. De door u gesuggereerde ‘omschakeling naar een gemiddeld
Centerpark’ is niet wat het streefbeeld voorziet. Het streefbeeld geeft enkel bouwmogelijkheden binnen de
aangegeven gebieden. Dit beslaat een klein deel van het gebied. Andere belangrijke onderdelen van het gebied
zijn de natuurontwikkeling, waterkwaliteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en recreatief gebruik zoals sport.
Verder verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd.
Wij zijn tegen het vol bouwen van het Nollebos. Geen hotels
Geen parkeergelegenheid. Kortom Het Nollebos moet zo blijven als bos en niet voor Hotels.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Ten aanzien van uw
aanvullende opmerking merken wij op dat het streefbeeld hier in voorziet.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 135
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 131
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
161
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163
164
165
166
167

168

169

170
171
172

173
174

175

176

177

Zienswijze (ingediende reactie)
Aanvullende opmerking:oOok in toekomst geen bebouwing.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: dus laat alles zoveel mogelijk bij het oude zodat de natuur zomin mogelijk wordt aangetast.
ik ben het volledig ONEENS met het concept toekomstplan voor het Nollebos. Veel te veel bebouwing en asfalt!
Laat aub het Nollenbos zoals het destijds bedoeld is: als ontspanning voor de doornsee inwoner. Niet expliciet tbv de beter gesitueerden waarvoor de
beoogde nieuwe bestemming op tafel ligt. Lekker laten zoals het NU is.
Inspraak conform formulier SBBN
Tegen alle onnodige mega veranderingen in en aan het nollebos
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Wij zijn er voorstander van dat het Nollebos, de enige postzegel bosgebied in dit deel van Walcheren, beschikbaar blijft voor de
Vlissingse bevolking. Behalve renovatie van de twee bestaande bedrijven (zonder nieuwe of intensivering van verbijfsaccommodatie) willen we geen
nieuwe aanleg van wegen, paden of parkeervoorzieningen in of in de directe omgeving van het Nollebos.
Wj willen graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar we ons in de natuur kunnen ontspannen, dat het er rustig is en dat er dus niet veel verandert. Wel
is (achterstallig) onderhoud van paden en oevers noodzakelijk, liefst op natuurvriendelijke wijze uitgevoerd. Het bos/park kan dan beter gebruikt worden
door alle leeftijdsgroepen, inclusief mensen met een beperking.
Uit bovenstaande volgt dat wij beslist tegen het onderstaande zijn.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Wij zijn het niet eens met de voorgenomen uitbreiding van recreatie in het Nollebos.
Behoud de natuur zoals deze is!
Er is voldoende recreatie voor toeristen!
Niet nog meer drukte!
Ik vraag me af waarom er een 5 m. brede asfaltweg door het Nollebos moet komen, vreselijk storend in een bos, je gaat voor je rust

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het Nollebos moet groen blijven!
LAAT DE NATUUR NATUUR ZIJN. We hebben al zo weinig ongerepte natuur. Het is een prachtig stukje Vlissingen, waar we trots op kunnen zijn.
Bouw een mooi hotel op de boulevard. Knap het daar wat op. Maar laat AUB het bos, bos zijn.
Ben tegen bebouwing die de huidige ruimte van de 2 bedrijven te boven gaan. Gemeente kom nu eindelijk eens met Gemeente geeft eindelijk eens aan
wat precies, door wie en wanneer, besproken is met de huidige bedrijven, Tegen een uitbreiding van die ruimten. Knap hey bos en de paden op. Neem dit
stukje natuur niet af van de vele gebruikers,
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Het moet blijven zoals het nu is. We hebben al zo weinig natuurgebied in Vlissingen
Ben tegen het gepresenteerde streefbeeld omdat er veel te veel hotels komen. Asfalt en gemotoriseerd verkeer,Dit haalt de rust die het Nolleboos nu
bezit volledig weg.
Bouw die hotels op de Boulevards
Inspraak conform formulier SBBN
We zouden trots moeten zijn op een stuk bos. Dit is goed voor de mens en zeker voor de dieren. Laten we nog een plek behouden om het drukke leven
even te kunnen ontvluchten.
Misschien het laatste stukje origineel Vlissingen dat wordt geofferd aan de waanzin van vernieuwing.
Steeds meer wordt afgebroken in deze stad. Het Bellamypark is al lang geen park meer, een troosteloze open plek. De Boulevard, levens gevaarlijk voor
fietsers en overstekende obers. Gemotoriseerd verkeer dient te worden geweerd. Als wandelpromenade zou dit uniek in Europa zijn.Brittania, een doorn
in het oog van bijna elke Vlissinger. Toon lef en pak dat eens aan. Die grote rietkuil, voorheen De Kom, t.o. de Cinecity, maak daar een goede camperplaats van. Het Nollebos, een fraai stadspark, waar vele gemeenten jaloers op zijn, verkwanselen aan de toeristen sector. Daar zijn geen woorden voor.
En er zijn nog wel een aantal negatieve zaken aan te dragen, voorlopig laat ik het hier maar bij. Laten we ons bezinnen alvorens een spade in de grond te
steken. Ik ben in deze stad geboren en getogen heb daardoor al vele zaken zien verdwijnen, helaas.
Ik schenk u veel wijsheid.
Hoe is het in een democratie mogenlijk dat wensen van burgers met de voeten worden getreden Vlissingers waaronder ikzelf,hebben jarenlang
aangegeven dat zij het Nollebos/Westduinpark NIET bebouwd willen zien en er zeker GEEN brede wegen doorheen willen. Als de ondernemers zelf op tijd
hun zaken hadden gemoderniseerd was adit gedoe niet nodig geweest! En dat in een tijd ,waarin de noodzakelijkheid van natuur dichtbij, zo duidelijk is

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

De hoofdroute door het gebied is voorzien om meerdere doelgroepen op een aantrekkelijke manier langs de
mooiste plekken van het landschapspark te leiden. Verder merken wij op dat deze hoofdroute grotendeels
aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is
deze paden niet dusdanig te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is
een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het
uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een
uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is
dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Het streefbeeld voorziet
juist in een afname van gemotoriseerd verkeer.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Tevens wijzen wij u op het participatieproces (antwoord 3 onderaan deze tabel) zoals dat voor de totstandkoming
van het streefbeeld Nollebos-Westduinpark is doorlopen.
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Nr.

178
179

180

181
182
183

184
185
186

187
188

189

Zienswijze (ingediende reactie)
aangetoond !Bij deze wil ik het college dan ook wijzen op hun verantwoordelijkheid om de "groene zone "voor haar inwoners te behouden ,in plaats van
het weg te geven aan toeristen
Luister naar de bewoners, niet vooral naar degenen met economische belangen.
Ik wil dat de gemeente stopt met de plannen rondom het Nollebos. Het idee om hier 2 hotels te gaan bouwen slaat nergens op en is bovendien kosten
verslindend. De gemeente moet zorgen dat de vergunningen voor het voormalig Brit gebouw op de boule eens rondkomen dat dit gat eens gevuld kan
worden. Het is in mijn optiek onverkoopbaar dat er duizenden euro's naar een ontwikkelbureau gaan en ik vervolgens lees dat er 8 miljoen bezuinigd moet
worden op de W.M.O. waar oude en zieke mensen de dupe van worden. Laat de gemeente die overigens niet voor niets een bevolkingsafname heeft eerst
dit soort zaken goed regelen alvorens aan prestige projecten te beginnen. Bovenden strookt het plan niet met de kustvisie. Stop met bouwen waar groen
is bescherm de bio diversiteit.
Inspraak conform formulier SBBN
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig
onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.

Reactie

Te gek voor woorden dat de gemeente Vlissingen het Nollebos zo mismaakt. Laat de bewoners hun park houden en gebruik het asfalt ergens anders. Ook
voor de toerist zijn er meer dan voldoende plekjes op Walcheren te vinden.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel
verandert. Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd.
Dubbel met 135
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Als college weet u dat praktisch heel Vlissingen tegen uw plannen is. ‘zorg voor het bos’ heeft u niet geleverd. En nu speelt u de ontwikkelingen voor
ondernemers die ook de boel laten verslonzen
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Zet a.ub. een hotel neer op de plek van het oude Hotel Britannia op de Boulevard,
k Behoud het unieke natuurschoon van het Nollebos / Westduinpark.
A.U.B. geen hotels / vakantie huisjes of vakantiebungalows
Koop Sauna en Kanovijver uit of subsidieer modernisering deze bedrijven op maximaal 150% van bestaande
grondoppervlak.
Goedemorgen
Ik heb net het hele verhaal gelezen over toekomstvisie . Ik vond het een indrukwekkend verhaal en heel duidelijk uitgezocht en geformuleerd. Vlissingen is
nu eenmaal een stad aan zee en die is altijd bepalend geweest. Blijf maritiem, ook als is de zeevaartschool en de Schelde er niet meer.
Veel mensen zijn dagjesmensen en niet allemaal zullen ze een hele week overnachten. Ik heb het debacle van Britannia nooit helemaal gevolgd, Maar
waar is dat hotel gebleven?
We hebben straks een stad vol toerisme en de binnenstad staat leeg, in Middelburg kan ik vaak beter slagen als ik iets wil hebben.
Ook door internet aankopen gaat het centrum achteruit In vele steden wordt de ziel uit gehaald vanwege torenhoge winkelhuur en internet bestellingen.
Als een stad geen ziel meer heeft, vliegt zijn aantrekkelijkheid achteruit. Kijk naar Dishoek het dorp is verdubbeld door het toerisme. Ik kom er als
Vlissinger niet meer, er is voor mij geen authenticiteit meer.
Ik heb wel eens in de krant gelezen dat Zeeland goud in handen heeft. Daarmee dacht ik dat is zeker waar. Alleen bedoelde ik met het goud het prachtige
mooie rustige landschap van zeeland.
Er werd natuurlijk geld bedoelt om dat fantastische landschap om te zetten in geld. Geld is een noodzakelijkheid om te leven, maar heel veel geld bedreigt
de eigen leefomgeving die net zo noodzakelijk is om te leven.
Waarom moet de Spuikom, omgezet worden in geld en wie profiteert daarvan. Een stukje natuur in de stad is volgens mij goud waard en minder
vervuilend.
De gewone mens kan aan de Veerse kant van het Veerse Meer amper nog een teen in het water steken Er wordt een serie huizen gebouwd aan het water
en er staat een groot hek om heen. Dit maakt mij woest. Ik vroeg aan mijn vriendin ,weet je hoe dit in zuid Afrika genoemd wordt? Dat noem je daar
apartheid. Vroeger zei ik ook dat ik blij was om in Nederland te wonen, want daar waren de verschillen tussen arm en rijk nog niet zo groot. Tegenwoordig
wordt de arme armer en de rijke nemen steeds meer levensruimte is.
Want de mensen verlangen steeds meer luxe, zegt men. Ik heb het niet slecht, maar mijn gedachten gaan vaak uit dat we vroeger met een tent op stap
gingen.Buiten leven in de natuur en eten koken op een pitje in Frankrijk. maar nee die ruimte moet besteed worden aan huizenbouw. Van je dagelijkse
luxe woning naar je super de luxe vakantiewoning. Waar is het verschil. De grond waarop we leven, wordt omgezet in stenen.
Ik weet ik wijk af ,maar ik gruw van al die projecontwikkerlaars die je grond in komt nemen om het om te zetten in steen. Wie wordt er rijk van?

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en antwoord 3 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft de invulling van het
zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog
opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 135
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Hartelijk dank voor uw inspraakreactie. Wij nemen deze voor kennisgeving aan. Vermoedelijk hebt u willen
reageren op de toeristische visie en niet op het streefbeeld Nollebos-Westduinpark. De inspraaktermijn voor de
toeristische visie is al eerder verlopen. Deze visie is inmiddels vastgesteld.
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Nr.

190
191

Zienswijze (ingediende reactie)
Blijf af van de Spuikom en zorg dat Britannia weer een hotel wordt ,houd voldoende plek en woonplezier voor de Vlissingers. Denk niet dat Vlissingen ooit
een stad met allure wordt. Dat is niet mogelijk door zijn ligging.
Het is een stad aan zee en je kan er weinig kanten uit, ook nog omdat het aan Vlissingen Oost ligt. Vroeger als ik dan Duitse mensen of Belgische mensen
tegen kwam ,vroeg ik wel eens waarom ze graag hier kwamen. De Duitser waren wel eens aan de kant van Noordwijk geweest en vonden het hier veel
prettiger en rustiger, en de Belgen gaven aan hoe mislukt hun kust was. Dit zijn twee voorbeelden hoe het niet moet. Behoud deze sfeer en laat de
Vlissinger gewoon Vlissinger zijn waar ooit de mensen een stukje bos kregen van de Schelde en een strandhuisje voor bijv. 5000 gulden. Die dingen zijn net
zo duur nu als een stenen woonhuis.
We willen geen mondain hip en modern Vlissingen worden ,alleen voor rijke gasten. Dat zal denk ik ook nooit gebeuren. Er is genoeg ruimte om opnieuw
te bouwen in Vlissingen en bouw niet alleen kastelen want dan
wordt het een spookstad.
Ik kan nog uren doorgaan, maar ik ben geen goede schrijver, maar ik sta volledig achter verhaal en als het nodig is om de rechter op te zoeken zal ik geld
storten. Bij deze een belofte.
Wees toch zuinig op het enige bos bij Vlissingen!
Vroeger dichtbij gewoond goede herinneringen aan het "Nollebos"!
Ik ben tegen de plannen om het Nollebos/park te vervuilen met brede asfaltwegen. Dit ter bescherming van flora en fauna. U moet u schamen om uw
plannen tegen de wil van de burger in te gaan. U moet u schamen omdat u uw beloftes niet nakomt of verdraaid. Ik vraag u om een referendum te houden
om het Nollebos te behouden in de huidige staat. Ons is al zoveel afgenomen vanwege uw financieel wanbeheer. Oa de fantastisch mooie bibliotheek die
altijd druk werd bezocht. Buurthuizen die moesten sluiten. Bestuurders van Vlissingen, schaam u! Ik ben boos, heel boos.

192

Ik ben tegen de plannen om het Nollebos/park te vervuilen met brede asfaltwegen. Dit ter bescherming van flora en fauna. U moet u schamen om uw
plannen tegen de wil van de burger in te gaan. U moet u schamen omdat u uw beloftes niet nakomt of verdraaid.

193

Ik ben tegen het plan om het Nollebos te veranderen, er moet wat onderhoud worden gedaan maar zeker geen grote wegen gebouwen en andere
onomkeerbare dingen worden gedaan, laat het bos voor de Vlissingers het is het enige stuk groen in de stad.
Inspraak conform formulier SBBN
dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet op
natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Ik ben het NIET met het concept van de gemeente Vlissingen eens. Ik schaar me achter de ideeën van de Stichting Behoud Beheer Nollebos; Geen
verbinding van de zilte en zoete waterpartijen in het Nollebos en het Westduingebied. Wel een koppeling van herdenkingsgebied Uncle Beach naar
Westkapelle, met aandacht voor de cultuurhistorie, vogeleilandjes, een theetuin en een pluktuin.

194

195

196

197

198
199

Reactie

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
De hoofdroute door het gebied is voorzien om meerdere doelgroepen op een aantrekkelijke manier langs de
mooiste plekken van het landschapspark te leiden. Verder merken wij op dat deze hoofdroute grotendeels
aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is
deze paden niet dusdanig te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is
een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het
uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een
uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is
dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
De hoofdroute door het gebied is voorzien om meerdere doelgroepen op een aantrekkelijke manier langs de
mooiste plekken van het landschapspark te leiden. Verder merken wij op dat deze hoofdroute grotendeels
aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is
deze paden niet dusdanig te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is
een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het
uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een
uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is
dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Er is zijn geen open verbindingen tussen de zilte en zoete waterpartijen in het streefbeeld voorzien.
Uw gedachten over cultuurhistorie en vogeleilandjes passen binnen de gedachte van het streefbeeld.

Inspraak conform formulier SBBN
Ik zou graag willen dat er in plaats van een hotel in het nollebos een hotel aan de boulevard gerealiseerd zou worden. Mijns inziens is daar nog steeds een
bestaande locatie voor.Het voordeel is dat er geen natuur voor hoeft te wijken.
Het is voor mij belangrijk dat het Nollebos wordt behouden zoals het nu is, het is een van de weinige mooie stukjes natuur die Vlissingen biedt.
Ik vind het een slecht idee dat op deze locatie recreatievoorzieningen worden gebouwd.
Als er behoefte is aan meer recreatievoorzieningen, kunt u beter zoeken naar een andere locatie.
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
ik ben absoluut tegen de bouw van een hotel, een vergroting van de vyver, ed aanleg van de
sloeweg tot in het bos, enzovoort.
Ik ben er tegen omdat dit een gebied is waar nog wilde herten en reeen voorkomen en wie weet welke andere dieren nog. Het is een gebied waar
iedereen van jong tot oud tot rust kan komen en nog echt kan genieten van een stukje natuur, dit zonder al te veel geluid van de moderne wereld.
Dit zien verdwynen betekent weeral afscheid nemen van een stuk natuur met al zijn fauna en flora, het betekent ook afscheid nemen van een gebied waar
je nog kosteloos kunt bewegen zonder omringd te zijn door beton, steen en/of dergelijke. Is nu niet tijdens dit coronajaar niet gebleken hoe belangrijk het

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

200

201

202

203
204
205

206
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216

Zienswijze (ingediende reactie)
is om nog een stuk vrije natuur te hebben waar je even kan ontsnappen aan alles van de drukke stad?? Laat het aub niet verdwijnen, wij als inwoners
worden geacht groener te worden/denken en jullie doen het tegenovergestelde?
Het nollebos is aan de vlissingers geschonken door burgemeester van woelderen !! Iedere Vlissinger bezoekt regelmatig dit gebied !! Graag willen dit
unieke bos behouden , dus geen bebouwing en handen af van dit bos !!
Iedere Vlissinger 2 euro en dan dan naar de rechter!!!
Inspraak conform formulier SBBN
Het nollebos is aan de vlissingers geschonken door burgemeester van woelderen !! Iedere Vlissinger bezoekt k regelmatig dit gebied !! Graag willen dit
unieke bos behouden , dus geen bebouwing en handen af van dit bos !!
Iedere Vlissinger 2 euro en dan dan naar de rechter!!!
Inspraak conform formulier SBBN
Door de geplande veranderingen zou de recreatieve en ecologische waarde van het Nollebos vernietigt worden. Behoud wat onze streek zo mooi maakt
ipv overall alleen op de winst vanuit het toerisme in te zetten. Als we alles met vakantiewoningen en hotels volproppen komt er niemand meer, want het
aantrekkelijke is ervan af. Er is al amper nog wat van over.
Inspraak conform formulier SBBN
sterk gekant tegen de plannen zoals er nu liggen voor de bouw van hotels etc in het nollebos
Ik ben tegen de plannen van zoals het nu gepresenteerd wordt.
k Het is een doorn in mijn ogen en brein, om zoiets mooi "te verkwanselen" als het Nollebos/Westduingebied".
En wel om de volgende redenen: wij [alle mensen] op deze wereld halen adem door bomen, en stikstof wordt door de aarde gecompenceerd. Ook hebben
dieren, insecten, reptielen, en andere dieren recht op een leven. Trouwens asfalt en twaalf meter hoogbouw past hier niet in het gebied vindt ik.
Maar ik hoop dat het nog veranderd wordt.
Inspraak conform formulier SBBN
Eigenaar van het Nollebos is en blijven de inwoners dus luister daar naar aub. U als gemeentebestuur is er ook voor ons dus niet andersom hé
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Bos is van alle vlissingers en niet van het stadsbestuur en niet te verkwanselen door de jonge
Inspraak conform formulier SBBN
Stop met deze projecten en luister naar de inwoner van Vlissingen. Deze heeft al voldoende teleurstelling te verwerken gehad
Inspraak conform formulier SBBN
Ik zou het leuk vinden om met mijn kinderen door het bos te kunnen lopen en niet op asfaltpaden. ’t Bos kan opgeknapt worden door er speeltoestellen
neer te zetten de huisjes mogen richting Dishoek
Inspraak conform formulier SBBN
Een slechter plan is niet mogelijk: behoud het bos (het enige van Vlissingen)
Inspraak conform formulier SBBN
Beledigend voor onze inwoners van Vlissingen
Inspraak conform formulier SBBN
Wordt er nog naar de burgers van vlissingen geluisterd?!! Het is ons bos, afblijven en rust en stilte gebied. Heerlijk om in te wandelen.
Inspraak conform formulier SBBN Als we nu eerst eens een nieuw brittannia bouwen

217

Inspraak conform formulier SBBN
Prachtige plek voor hotel op de Boulevard (Brittania)

218
219
220

Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Regelmatig baggeren zal bio diversiteit ten goede komen

221

Inspraak conform formulier SBBN

Reactie

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
In plaats van baggeren voorziet de gemeente en het waterschap andere ingrepen dan baggeren om de
waterkwaliteit te verbeteren. In hoofdstuk 4 (waterhuishouding) van het streefbeeld is hier meer informatie over
opgenomen.
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Nr.
222

Zienswijze (ingediende reactie)
Beschouw het ook als een oorlogsmonument (niet veranderen) zoals bunkers etc.

223

Asfaltpaden niet verbreden

224

Inspraak conform formulier SBBN
Burgemeester van Woelderen gaf in 1925 het Nollebos als geschenk van de gemeente aan de inwoners van Vlissingen, dit behoort met respect beheerd te
blijven
Inspraak conform formulier SBBN
Maak iets moois van de kanovijver met een paar blokhutjes net als bij de sauna en laat de natuur verder
met rust.
Op de boulevard is plek voor een megahotel
Inspraak conform formulier SBBN
Maak iets moois van de kanovijver met een paar blokhutjes net als bij de sauna en laat de natuur
verder met rust.
Op de boulevard is plek voor een megahotel
Inspraak conform formulier SBBN

225

226

227
228

229

230

231
232
233

234

Reactie
Ten aanzien van de cultuurhistorische elementen (waaronder de bunkers) is het de bedoeling beter zichtbaar te
maken in het landschap.
De hoofdroute door het gebied is voorzien om meerdere doelgroepen op een aantrekkelijke manier langs de
mooiste plekken van het landschapspark te leiden. Verder merken wij op dat deze hoofdroute grotendeels
aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is
deze paden niet dusdanig te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is
een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het
uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een
uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is
dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Ik ben tegen verdere bebouwing van het Nollebos, en het doortrekken van de gebrandystraat, Het bos is ervoor ontspanning en de weinige natuur dient te
behouden te blijven. Verder staat er op de boulevard al jaren een hotel leeg. Ik zelf geef niets om strand maar het bos is een van de weinige ontspanning
mogelijkheden in een stad waarvan er steeds minder winkels zijn
Inspraak conform formulier SBBN
Wij hebben wekelijks onze conditietraining in het Nollebos en we wandelen er ook vaak met veel plezier. Wij willen niet dat het enige stukje stadsgroen
van Vlissingen verloren gaat

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Ik wil dat het Nollebos blijft zoals het is. Nu kunnen veel mensen (vlissingers en andere) groot en klein genieten van de mooie natuur om te
ontspannen/ontmoeten en sporten. Er zijn unieke planten en diersoorten te vinden. O.a. ijsvogel en hersten behofte aan een hotel en
parkeergelegenheid: bij Brittainnia op de boulevaard is genoeg plek!
Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Ik sta achter de visie van de stichting behoud Nollebos wat betreft in bovengenoemd gebied.
Inspraak conform formulier SBBN
Onbegrijpelijk dat de gemeente een uniek stukje natuur opoffert voor de bouw van een hotel en
commerciële activiteiten. Schone lucht wordt steeds belangrijker en we hebben iedere boom hard
nodig.
Na vele jaren is het niet gelukt om op de lege plek van het voormalige hotel Brittania een nieuw hotel te
bouwen en nu wil B&W toestaan dat een deel van het Nollebos wordt opgeofferd om daar een resort neer te zetten. Dat kunt u de bewoners van
Vlissingen niet aandoen.
Het is de plicht van B&W om het welzijn van alle bewoners van Vlissingen te waarborgen.
Het Nollebos is voor ALLE bewoners van Vlissingen en toeristen die willen genieten van deze mooie
omgeving.
Het Nollebos en Westduin dreigen ten onder te gaan aan de bouwdrift van twee ondernemers in het Nollebos. Of zijn het projectontwikkelaars die hier
een kans zien? Met de bekend geworden plannen ziet het er somber uit.
1. De Gemeente lijkt het goed te keuren, 2. volstrekt onnodige asfalt wegen,
3. kaalslag van begroeiing 4 verjagen van dieren, 5. geen kleine recreatie maar hoogbouw, verdere bouw lijkt in de koker door de idioot brede wegen. 6.
De nu nog groene kant van de Van Woelderenlaan zit dan in de "pijplijn" als bouwterrein. 7. De burger heeft gewoonte getrouw in Vlissingen niets in te
brengen, laat staan dat de protesten gehoord worden, zij raken hun Wandel, Rust, en Recreatie gebied kwijt, Verstening ongeacht of de burger het een
dramatische ontwikkeling vindt.
Als het al een geschenk was voor de burgers in Vlissingen, vraag ik mij af of een College/Raad dit zomaar kan achterover drukken.
Niet alleen de stad is door sloop en vreemde gebouwen onherkenbaar, het Nollebos is al fors aangetast door ondeskundig zagen en snoeien, De keuze ligt
nu tussen kaalslag of behoorlijk beheer en respect voor de natuur. BEZINT EER GIJ BEGINT!!

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

21

Nr.
235

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN
De stad houdt veel meer waarde als meer natuur op deze unieke plek.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

236

Inspraak conform formulier SBBN
Wanneer wordt er nu eens geluisterd naar de bewoners van Vlissingen. Van mij mogen de sauna en kanovijver helemaal verdwijnen.
Wij zijn erg tegen het bouwen van vakantiehuisjes, een hotel met daaronder een parkeergarage, een breed fietspad en de aanzienlijke uitbreiding van de
sauna. Het rustgevende Nollebos is van de Vlissingers en mag niet worden veranderd in een vakantiepark.
Inspraak conform formulier SBBN
De stad houdt veel meer waarde als meer natuur op deze unieke plek
Inspraak conform formulier SBBN
De geplande verblijfsrecreatie zal zorgen voor een toename van verkeer over de Sloeweg. Deze weg is nu
al overvol en heeft een gevaarlijk kruispunt ter hoogte van de CSW en Scheldemond school. Extra
belasting en daardoor toename van gevaarlijke situaties op deze weg is ongewenst.
Inspraak conform formulier SBBN
Waar gaan al de toeristen naar het strand? Het badstrand en Nollestrand is maar net aan genoeg
voor de Vlissingers zelf.
Vanwege de lengte van de aanvullende opmerkingen is de totale inspraakreactie apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 241”).
Inspraak conform formulier SBBN
Niet oké. Om een bos cq. park op te offeren voor toerisme terwijl eigen inwoners er veel plezier aan beleven en gebruik van maken:
Skatebaan
Natuur en dieren
Trimparcours
Tip: maak eerst wat af van het voormalige Brittania.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

237
238
239

240

241
242

243

244

245

Inspraak conform formulier SBBN
Ik wil graag dat ons Nollebos een plek blijft waar het rustig en groen is, waar bij warm weer schaduw en koelte is en waar je kunt ontspannen en opladen.
Bosbaden noemen de Japanners dat, een plek met bomen, vogels, stilte, groen en biodiversiteit.
Het Nollebos is m.i. de enige plek in Vlissingen waar je enigszins een “bos” gevoel kunt ervaren en waar je niet tussen huizen en auto’s wandelt.
Het zou fijn zijn wanneer in het Westduinpark ooit wat meer bomen zouden kunnen overleven...
Er is wel achterstallig onderhoud uit te voeren aan paden, “sloten”, parkmeubilair-plekken en begroeiing, bij voorkeur op een milieuvriendelijke manier.
Dit geldt zeker ook voor de plek van het zgn. openluchttheater, een uniek plekje dat bij velen onbekend is.
Ook zou het goed zijn om de juiste soort bomen (zeewindbestendige types) bij te planten, zeker wanneer bepaalde plekken worden uitgedund.
De weg door trekken bij de rotonden is volgens mij verkeers teenies een ramp daar aan beide zijde dan een heuvel komt en de weg bij uitrijden
onoverzichtelijk word ook word deze rotonden te klein met al dat verkeer. men gaat dan een natuurlijke bescherming tot de overliggend wijk weghalen en
men moet zeer veel bomen sloopen.
ook de toegang naar de tenis baan word dan een probleem en het dametje wat nu naar de pakeer plaats moet in het plan opgeoferd worden en alle kabels
moeten verlegt worden .
ook de zend mast zou zeker weg moeten of is daar nog niet in het plan over na gedacht.
Ben benieuwed waar deze dan komt te staan.
Verder valt mij op dat zowel domburg als kamperland als welnissentrum niet mee genomen zijn met het aantal bezoekers deze zullen wel zeer grote
concurenten worden. en de 300 mensen die er per dag zouden moeten komen lijkt me ook wel wat veel
Wat Is het niet lopen wil dan toch maar uitbreiden ?

Geacht College,
In deze tijd van bewustwording, wordt bij steeds meer mensen duidelijk dat er verbanden te leggen zijn tussen het aanwezige groen in en om steden en de
leefbaarheid/ gezondheid. Zeker nu we ons in tijden van Corona minder makkelijk verplaatsen neemt de druk op de directe leefomgeving toe. We
lopen/fietsen vaker een rondje en komen tot rust in het groen. Ik moet u eerlijk zeggen dat het groen van mij allemaal wel wat diverser mag, wat groter,
wat breder, wat avontuurlijker, wilder en met meer doorgaande lijnen/paden in de groenstructuur van de gemeente Vlissingen en onze groene
uitloopgebieden.
Ondanks de grote meerwaarde van groen/bomen/natuur in en om de stad tbv het leefklimaat, microklimaat (temperatuurreductie, stofbinding)
uitloopgebied, diversiteit, ecologie, bodem, waterberging, gezonde bewegingsmogelijkheid, stikstofreductie blijft het kwetsbaar omdat de waarde lastig in
geld uit te drukken is en nog maar al te vaak wordt gedacht dat een groen belang niet ook een economisch belang kan zijn.
Voor het Nollebos/Westduinpark zou ik zeggen wees blij met dit in mijn ogen nog meeste natuurlijke groene uitloopgebied zo dichtbij de stad. Beschouw
het als een zeldzame parel. Het vormt het begin van de duinzoom rondom Walcheren en gezien de waarde voor de natuur en het aantal inwoners van de
gemeente/ toeristen dat er gebruik van maakt, zou het geweldig zijn als dit gebied juist verbreed/vergroot werd. Ga zeker niet meer verharding

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Ten aanzien van uw
aanvullende opmerking merken wij op dat de verkeerstechnische consequenties bij een verdere uitwerking van
de plannen uitgewerkt en onderzocht dienen te worden. Verkeersafwikkeling en -veiligheid is daarbij
vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 241”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
De door u genoemde functies worden in het streefbeeld juist gefaciliteerd.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

In het streefbeeld geven wij aan dat het doortrekken van de rotonde als parkentree nog nader onderzocht moet
worden. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te realiseren als de
tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande autoverbinding uit het park
verdwijnen.
Op dit moment nog niet duidelijk of zendmast verplaatst moet worden. Wellicht kan dit integraal in het ontwerp
van de aanpassing van de parkeerplaats meegenomen worden. Dit is een vraagstuk voor de verdere uitwerking
van het streefbeeld.
Op pagina 12 van het rapport van Bureau BUITEN is aangegeven dat er volgens de saunagids zes andere
saunacomplexen zijn binnen een straal van 45 autominuten en dat drie daarvan mogelijke concurrenten zijn voor
de sauna in het Nollebos. In het Excel document behorende bij de rapportage (tabblad Omzetpotentie, cellen
A44-A52) is te lezen dat het hier onder meer om A-Thermen Zeeland in Kamperland en om Wellness & Beauty De
Parel in Domburg gaat. Op datzelfde tabblad is in cel A54-A61 aangegeven hoe het geschatte aantal bezoekers is
bepaald, waarbij Bureau BUITEN heeft gerekend met de best beschikbare cijfers.
De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal streefbeeld, een integrale
kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark waarbij verschillende onderdelen (o.a. natuur, cultuur,
bebouwing) een plaats dienen te krijgen in het gebied.
Het streefbeeld voorziet ook geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies. Bestaande
kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen
blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit, natuurlijke
oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters, biodiversiteit en een goed
beheer van deze onderdelen.
Volgens de opdracht van de gemeenteraad moet er ook plek zijn voor de ontwikkeling van de in het gebied
aanwezige ondernemingen. Hiervoor zijn wel kaders gesteld door de gemeenteraad. Deze kaders bevatten geen
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Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
aanbrengen en de druk op het bestaande bosgebied nog verder vergroten maar zoek ruimte in bijvoorbeeld aangrenzend landbouwgebied voor
uitbreidingsplannen/hotel etc. Als het bosgebied uitgebreid wordt in kwantiteit en kwaliteit, kan de uitbreiding van bebouwing hierin gespreid wordt
meegenomen. Dan kan er een win/win situatie
ontstaan. Misschien is er zelfs wel plek voor een voedselbos/ stadsgroentetuin.
Of zoek ruimte grenzend in de aanwezige linten langs bestaande B-wegen. Breidt de windsingels aan beide kanten uit
met 10-50 meter. Plant (fruit/noten) bomen, struiken aan, voorzie in routes en evt verspreidt staande bebouwing (zelfvoorzienende tiny houses?
Ecolodge?)
Een ander punt is dienstbaarheid van de gemeente (politiek/ambtenaren) ten aanzien van de bewoners. Het kan niet zo zijn dat de belangen van twee
ondernemers zwaarder wegen dan het algemeen belang van burgers en de natuur.
Ik heb niets tegen ondernemers maar laat ze hun uitbreidingsplannen op een andere locatie uitvoeren. Ik vindt de plankaart in die zin ook misleidend. Het
ziet er erg groen uit maar de stempels zoekgebied bebouwing vallen nauwelijks op. Eerlijk zou zijn het gebied binnen de stippellijnen geheel rood in te
kleuren met daaromheen een oranje buffergebied waar invloed is. Ditzelfde geld voor de geplande extra verharding (auto- ontsluiting) De invloed hiervan
(uitlaatgassen/ geluid) beperkt zich niet tot de grijze lijnen.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie
mogelijkheden buiten het gebied, daarom zijn deze in het streefbeeld ook niet opgenomen. Het uitgangspunt is
dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast worden in de groene kernkwaliteiten van het gebied. Met deze
aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling.
Het streefbeeld voldoet aan deze uitgangspunten. De ruimtelijke kaders voor bebouwen beslaan daarbij slechts
een klein deel van het landschapspark. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder
antwoord 1 onder deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Een voedselbos zou echt een verrijking zijn voor de provincie Zeeland waar biologisch en ecologisch al op zo’n enorme achterstand staan
Inspraak conform formulier SBBN
Hierbij willen wij aangeven, dat wij, mijn vrouw en ik, volstrekt tegen uw plannen zijn om het Nollebos te verpesten als ons enige stukje groen.
Wij dringen er sterk op aan, om uw plannen af te blazen i.p.v. zoals nu stiekum door te drukken. Wij wijzen u ten overvloede op de landelijke kustvisie.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Een voedselbos is een idee dat mogelijk past in de uitwerkingsfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark voldoet aan de uitgangspunten van de provinciale kusvisie. Voor wat
betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de
Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

251

Bij dezen willen wij ons uitspreken m.b.t. behoud van het Nollebos als onvervangbaar, geliefd en
waardevol natuur- en wandelgebied. Het is van groot belang voor de leefbaarheid om dit unieke stukje
natuur, waar zoveel Vlissingers en niet-Vlissingers van genieten, te behouden.
Als u als gemeentebestuur in geldnood zit en uw financiële situatie wilt verbeteren door woningen of
hotels te bouwen, kunt u beter andere locaties zoeken, waarbij geen waardevol natuurgebied verloren
gaat.
Inspraak conform formulier SBBN
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het er rustig
is en dat er niet veel verandert. Er zitten veel zangvogels en de flora is zich op een prachtige manier aan
het ontwikkelen, waardoor het gebied elk jaargetijde zijn eigen sfeer uitademt. Zowel de zangvogels als
de flora zijn gebaat bij rust en ruimte. De aanleg van voor gemotoriseerd vervoer bestemde wegen zou
de balans ernstig verstoren. Ook verdichting van de (recreatieve) bebouwing zou onherstelbare schade
aanrichten aan dit natuurlijke pareltje binnen de gemeente.
Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier
worden uitgevoerd. Flet bos/park kan dan beter gebruikt worden door alle leeftijdsgroepen, dus inclusief
mensen met een beperking.
Een van de trekpleisters van Vlissingen is voor mij het Nollebos/Westduinpark. Flet is een van de
doorslaggevende redenen geweest om binnenkort naar Vlissingen te verhuizen: het feit dat op
loopafstand een echt stuk bos&duin natuur met ruimte en stilte te beleven valt.
Inspraak conform formulier SBBN.

252

Het enige park in Vlissingen dreigt slachtoffer te worden van grootschalige plannen. Past dit wel in de kustvisie? Is het aantrekken van meer toeristen wel
zo verstandig? Investeer in kwaliteit, niet in kwantiteit.
Inspraak conform formulier SBBN.

246
247
248

249

250

253

254

Aanvullende opmerking:
Na realisatie van deze grootschalige plannen is het Nollebos ter ziele, even als de rust
en de natuur.
Er is al genoeg toeristische bebouwing in Zeeland.
Uitbreiding bebouwing en toenemend toerisme betekend einde van het Nollenbos.
Er is al genoeg toeristische bebouwing in Zeeland.
Eens zal het moeten stoppen om niet nog meer natuur op te offeren.
Zeeland: rust?? ruimte?? en licht??
Inspraak conform formulier SBBN.

Ten aanzien van uw opmerkingen over de plankaart merken wij op dat het juist de bedoeling is dat de gebouwen
(door eisen te stellen aan volumes en materialen) en parkeerplaatsen (door vergroening) opgaan in het
landschap. De bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan de zoekgebieden die op de plankaart op ware grootte zijn
aangegeven.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Het Streefbeeld NollebosWestduinpark voldoet aan de uitgangspunten van de provinciale kusvisie. Voor wat betreft de invulling van het
zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog
opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
255

256

Zienswijze (ingediende reactie)
Blijf gewoon van het bos af. Dit is geschonken aan de inwoners van Vlissingen. De meeste hebben dit bos ook hard nodig om even hun batterij op te laden.
In een tijd waarin het klimaat zo duidelijk onze zorgvuldige aandacht vraagt, kan ik mij niet
voorstellen dat de gemeente Vlissingen hieraan voorbij gaat... en überhaupt plannen ontwikkelt
en wil uitvoeren om te gaan bouwen in het Nollebos en in het aangrenzende park/duingebied.
De versteniging van Vlissingen i.p.v. de noodzakelijke vergroening. Dit alles ten koste van de
natuur, de longen van de stad, dit meent u toch niet?
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en
dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet op
natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Ik ben beslist tegen:
• De bouw van een groot wellnesscentrum met hotel,
• Grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,
• Het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in,
• De aanleg van een 2 km. groot netwerk van 5 m. brede asfaltwegen,
• Verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders.
Een dringend beroep op u: Denk aan de toekomst - Behoud de longen
van uw stad - voor uzelf, uw kinderen en uw kleinkinderen!!!!!
Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

257 en
287

Geen bezwaar tegen vernieuwing van de bedrijven, maar zoals nu voorgesteld is het buiten alle proporties. Op hotelvoorzieningen zit dit groene gebied
niet te wachten. Vul eerst de boulevard in.
De combinatie van wandelaars en fietsers op 1 pad is niet veilig.
Waar blijft de mogelijkheid om de hond uit te laten? Of mag dat alleen aangelijnd? Waar zijn de aan te leggen hondenrenvelden?
De gemeente moet luisteren naar de inwoners. Laat het gebied zoals het is, maar wel met fatsoenlijk onderhoud. Voor toeristen is er elders in de stad
genoegd aanbod.

258

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Ten aanzien van uw vraag
over honden merken wij op dat ook in de huidige situatie slechts een deel van het Nollebos-Westduinpark is
aangewezen als hondenrenveld. Alleen in dit deel van het gebied mogen honden loslopen.
De tekst van het streefbeeld over honden zal naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast worden.
Vanwege de te ontwikkelen ecologische kwaliteiten blijft het basisuitgangspunt van het streefbeeld dat honden
welkom zijn, mits aangelijnd. Er blijft echter ook een hondenrenveld bestaan. Vanwege de ecologische kwaliteiten
van de huidige locatie van het hondenrenveld zal er wel naar een alternatieve locatie gezocht worden. Een locatie
in het Westduinpark ligt voor de hand. Dit doen we bij beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021). Tot
die tijd blijft het bestaande hondenrenveld in stand.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

259

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

260

Het doortrekken van de Sloeweg het bos in ter beter bereik van de sauna of wat daarvoor in de plaats
zou moeten komen is niet nodig; de huidige toegangsroute volstaat.

261

Het park moet een gebied blijven waar mensen van de natuur kunnen genieten. Daarom ben ik tegen de bouw van een groot wellnesscentrum, uitbreiding
van de kanovijver en bijvoorbeeld het doortrekken van de SloewegHet Nollebos is geschonken aan de bewoners om van de natuur te genieten.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: ik vind het zo banaal op deze manier. Het plan ruikt naar bedrog.
Protest.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: Tegen het stiekem percelen klaarmaken voor latere bouw van huizen/ villa’s
Tegen alle niet hele waarheden welke de wethouder verteld en tegen zijn botte houding en antwoorden.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: als er dan gebouwd moet worden, dan Tiny Houses door L’Escaut, aan vast bewoners.

Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een nieuwe, directe,
groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook in kortere verkeersbewegingen van
gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande ontsluiting. Indien de tennisvereniging het
gebied verlaat kan ook de bestaande autoverbinding uit het park verdwijnen.
Ook ruimtelijk gezien is de voorgestelde ontsluiting beter. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde
met de parkeerplaats pas te realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de
bestaande autoverbinding uit het park verdwijnen.
Of deze verbinding er daadwerkelijk kan komen moet in een later stadium overigens nog op haalbaarheid worden
onderzocht.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

262 en
263
264

265

266

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Het streefbeeld voorziet
niet in permanente woningbouw. Dit past ook niet in de voorlopige kaders die de gemeenteraad met de opdracht
voor het totstandkoming van het streefbeeld heeft meegegeven.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel
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Nr.
267

Zienswijze (ingediende reactie)
Voor wat betreft het behoud en de versterking van de natuurlijke, historische en recreatieve
functies van het Nollebos kan ik me wel vinden in de plannen.
Er is echter sprake van buitenproportionele uitbreiding van de verblijfsaccommodatie bij de 'Kanovijver' en de 'Sauna' en de bijbehorende infrastructurele
aanpassingen. De huidige fiets- en voetpaden behoeven weliswaar onderhoud, maar niet op de voorgestelde manier met brede asfaltpaden. Belangrijk is
behoud van de scheiding tussen voet- en fietspaden. Ook het doortrekken van de Sloeweg vanaf de rotonde doet te veel afbreuk aan de rust in het park.
Beide ondernemers slaagden er niet in voor kanoverhuur en sauna een renderend bedrijf op te bouwen. Dan moet zo'n bedrijf m.i. opgeheven worden.
Hoe erg dat ook is voor deze hardwerkende mensen.

268
269

Moet nu het enige stukje natuur in Vlissingen kapot gemaakt worden voor twee ondernemers. We moeten zuinig zijn op wat we hebben.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: pak eerst de bouwval van Britannia aan! Daar is voldoende ruimt voor een hotel.

270

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: Het combineren van wandel- en fietspaden is een slecht idee. Er zijn te weinig bomen in Zeeland, dus niet kappen in het Nollebos.
Het Nollebos is een plek waar veel verschillende mensen ontspannen en genieten. Ook voor dieren biedt het veel rustige plekken. Ik ben bang dat de
plannen deze speelruimte beperken. Het gecombineerd gebruiken van paden is niet veilig. Met aanpassing van de bestaande paden met schelpmaterialen
kunnen mindervaliden ook terecht. Een verbrede asfaltweg kan de gemeente verlokken om alsnog door een ontwikkelaar een deel van het park om te
laten bouwen tot bungalowpark.

271

272

Inspraak conform formulier SBBN.

273

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: geen fietspaden, is gevaarlijk voor voetgangers.
1. Het totale plan ziet er gedegen en verzorgd uit. De natuur wordt recht gedaan en de aankleding voor bezoekers is Veelbelovend.
2. Dit geldt niet voor de geplande hoofd route. Het is een kapitale blunder om fietsers toe te laten in het bos cq park! Hierdoor wordt de weg te breed,
waardoor het park/bos ontsiert wordt door te veel asfalt en de veiligheid voor wandelaars en rolstoelgebruikers in het geding komt (een aanduiding op
asfalt werkt niet). Er zijn voor fietsers op Walcheren voldoende mogelijkheden om te fietsen, en deze 2 km hoofdroute voegt daar niets aan toe. Fietsers
kunnen "parkeren" bij de diverse ingangen en lopen eventueel naar de diverse bezienswaardigheden. Bovendien lijkt mij de aanleg van een dergelijke
hoofdroute kostbaar?! Is dit al begroot inclusief vrij maken van hoofdroute versus een verhard pad van ca 1,50 meter?
2. De uitbreiding van de sauna inclusief overnachting lijkt mij grotesk. Wat ik niet wil zien als ik door het park wandel is het terras en eventueel
geproduceerd geluid . Volgens de sfeerschetsen kijken de terrasbezoekers uit op het water terwijl ik aan de andere zijde loop?!
Wat ik niet wil is om de huidige algemene parkeerplaatsen ook door de sauna-gasten te laten gebruiken om de rentabiliteit van de sauna te verbeteren!
3. T.a.v. de business case vraag ik me af wat de toegevoegde waarde is van de overnachtingen. Als je naar de doelgroep kijkt ( binnen straal van 25 km en
verblijfs-toeristen) dan gaan deze echt niet overnachten. Waarom dan veel geld investeren in hotelaccommodatie? Wat is investering zonder hotelfunctie
en rentabiliteit?
4. De relatie budget gezinshotel en kanovijver/speeltuin/restaurant ontgaat me volkomen. Wat is rentabiliteit zonder hotel?

274 en
275

Reactie
Het streefbeeld beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied binnen de kaders die de
gemeenteraad voor deze opdracht heeft meegegeven. De eerdere prestaties van de ondernemers zijn daarbij
geen criterium.
Door de voorgeschreven criteria voor landschappelijke inpassing en de maximaal toegestane bouwvolumes
blijven de uitbreidingsmogelijkheden voor de ondernemers naar onze mening juist binnen passende proporties.
Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder antwoord 1 onder deze tabel.
Ook in de huidige situatie is (deels) sprake van gezamenlijke fiets- en wandelpaden. In het streefbeeld blijven ook
aparte wandelpaden en mountainbikepaden bestaand naast de hoofdroute. Vanzelfsprekend dient de verdere
uitwerking aan alle veiligheidseisen te voldoen.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Verder merken wij op dat
de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen
bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en
indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het doel van het streefbeeld is juist de bestaande kwaliteiten te versterken en ontspanning te bieden voor mens
en dier.
Ook in de huidige situatie is (deels) sprake van gezamenlijke fiets- en wandelpaden. Vanzelfsprekend dient de
verdere uitwerking aan alle veiligheidseisen te voldoen. In het streefbeeld blijven ook aparte wandelpaden en
mountainbikepaden bestaand naast de hoofdroute.
Het streefbeeld schetst de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Een bungalowpark is hierin niet
opgenomen. De bebouwingsmogelijkheden zijn beperkt tot wat het streefbeeld voorschrijft.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij
asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze paden niet dusdanig te verbreden
dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien,
echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen.
Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede
balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase.
Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld. Dit komt in een
volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar externe financieringsbronnen
(fondsen en subsidies). De investeringen in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de
ondernemers zelf.
Hoewel het voor de hand ligt om de ligging aan het water te gebruiken voor (bijvoorbeeld) een terras van de
sauna, is de exacte indeling van het zoekgebied aan de ondernemer zelf. Vanzelfsprekend dienen daarbij wel de
spelregels uit het streefbeeld in acht genomen te worden.
De parkeeroplossing voor de sauna is grotendeels ondergronds voorzien. Alleen indien het bouwplan om meer
parkeerplaatsen vraagt is een deel van de bestaande parkeerplaats beschikbaar. Deze dient dan wel groen
ingericht te worden. Om niet nog meer parkeerplaatsen in het gebied te moeten maken en gezien het feit dat de
bestaande openbare parkeerplaats veel meer plaats biedt dan in de praktijk wordt gebruikt is voor deze oplossing
gekozen.
Het kader van de gemeenteraad voor de totstandkoming van het streefbeeld biedt de mogelijkheid tot het
toevoegen van verblijfsrecreatie aan de sauna. Ook zien we dat veel andere sauna’s in Nederland deze combinatie
maken. De combinatie biedt ook kansen indien uitgegaan wordt van een kwalitatief hoogwaardig concept,
gekoppeld aan de kansen van de ligging van de sauna (zie rapportage Bureau BUITEN). Ten slotte hebben de
ondernemers tijdens het participatieproces ook aangegeven in te willen zetten op een koppeling met
verblijfsrecreatie.
De investering zonder hotelfunctie en rentabiliteit is (daarom) ook niet onderzocht. Het doorrekenen van een
gewenst concept is aan de ondernemer zelf. Dit geldt ook voor de kanovijver. Hoewel ook het rapport van Bureau
BUITEN concludeert dat een combinatie van budget-/ gezinshotel en speeltuin niet voor de hand ligt blijkt deze
business case haalbaar. Het streefbeeld biedt echter ook andere mogelijkheden voor de invulling waarbij de

25

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)

276

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Het Nollebos is een klein gebied doordat de paden door het gebied aangelegd zijn lijkt het of je een heel
groot stuk wandelt, waarom zo’n groot project op zo’n klein stuk natuur. Is het niet de bedoeling met de
opwarming van de aarde de steden zo groen mogelijk te houden en niet nog meer asfalt wegen aan
teleggen in de natuur. Kijk eens naar het Bellamypark dat zindert het zomers ook van de hitte, in plaats van de koelte zoeken in het gras onder de bomen
hoeveel groen moet er nog verdwijnen in Vlissingen
Inspraak conform formulier SBBN.
Wanneer houden we eens op met het opofferen van onze kostbare natuur voor geldelijk gewin?
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: het park mag wel aantrekkelijker gemaakt worden in educatief opzicht, bijvoorbeeld de aanleg van een natuurspeeltuin, zichtbaar
maken cultuurhistorie.
Een beperkte uitbreiding van de sauna, zodat die rendabel wordt, zou moeten kunnen, maar geen
verblijfsaccommodatie, omdat dit ten koste gaat van de huidige aantrekkelijkheid en veel verkeer aantrekt.
De kanovijver kan op de huidige locatie m.i. goed rendabel gemaakt worden, door een sterke kwalitatieve
verbetering, d.w.z. nieuwbouw en upgrading tot een aantrekkelijk café-restaurant met terras, dat zich vooral richt op de - vele - fietsers.
Al eerder heb ik schriftelijk gereageerd op Uw plannen aangaande het Nollebos. Hierbij spreek ik mij duidelijk tegen die plannen en langs deze weg wil ik
dat graag herhalen:
BLIJF AF VAN HET NOLLEBOS (behoudens noodzakelijk onderhoud)!!!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
-Bouw eerst Hotel Britannia maar Af.
-Wat gaat dat de Gemeente wel niet Kosten???
-Denk eerst maar is aan de vele Mantelzorgers die de Gemeente heeft.!!

277
278

279

280

281

282

283

284

Op basis van de stukken welke mij tot nu toe hebben bereikt kan ik niet anders concluderen dan dat de plannen zullen leiden tot een volledige vernietiging
van het Nollebos in haar huidige vorm. De impact van de bebouwing en het grootschalige wegenplan zullen mijns inziens grote en onherstelbare schade
aan de waterhuishouding tot gevolg hebben. Het regenwater dat anders de grond bereikt heeft voor een balans tussen zoet en zout water gezorgd.
Verzilting van het aanwezige (grond) water ligt op de loer wat grote gevolgen kan hebben voor de begroeiing en daarmee ook voor de fauna. Dat alles nog
los van de verstoringen van de rust in het bos.
Verder is het natuurlijk laakbaar en onacceptabel dat dit geschenk aan de bevolking van Vlissingen wordt weggeven aan hen die op geen enkele manier tot
de doelgroep behoren.
Het aanleggen van wegen en voetpaden die breed genoeg zijn om een drukke verkeersader in de stad van voldoende ruimte te voorzien lijkt me niet
noodzakelijk en helemaal niet wenselijk.
Verder zou ik gezien de huidige corona toestand en de perspectieven welke ons worden voorgehouden door de "experts" en regering mij nog eens achter
de oren krabben. Wat als de reisbeperkingen (heel) lange tijd van kracht blijven? Hoe en waar gaan de inwoners van onze stad recreëren ? Hun rust en
ontspanning vinden? In hoeverre vormen de toeristen in het algemeen een risico voor de Vlissingse bevolking? En wat als het complex onverhoopt door
langdurige corona maatregelen leeg blijft staan? Asielzoekers erin? Er zijn in het hele land voorbeelden te vinden waarin dat "extra" overlast geeft, maar
misschien zie het op dit specifieke vlak wat al te somber in.
Ik wil graag dat het Nollebos een gebied blijft waar je in de natuur kunt ontspannen en dat er geen grote
veranderingen plaatsvinden.
Onze taichi/qigong/wandelgroep traint hier elke week met groot plezier.
Wij zijn absoluut tegen grootschalige uitbreiding met allerlei toeristische voorzieningen, aanleg van brede
asfaltwegen enz. waardoor de rust en de natuur ernstig verstoord zullen worden.
Inspraak conform formulier SBBN.
Ik ben tegen:
Het verkwanselen van het stuk bos wat Vlissingen heeft. Het niet ten gunste van de bewoners van
Vlissingen het neerzetten van een vakantiedorp in dit stukje rustige natuur. Men bezoekt
Vlissingen voor de relatieve rust die het nu heeft.
Het creëeren van iets waardoor Vlissingen minder aantrekkelijk is om te (gaan)wonen.
Ik ben tegen de plannen van de gemeente voor het Nollebos. Ik wil graag dat het Nollebos een
wandel en rustgebied blijft.
Er is in Vlissingen niet zo'n uniek wandelgebied. Er mag best een theetuin komen en een
verbetering van de wandelpaden. Maar waar ik tegen ben is:

Reactie
voorkeur wordt uitgesproken voor een speeltuin met horecavoorziening, of een concept gekoppeld aan outdoor
sporten eventueel met een verblijfsfunctie in het familiesegment. De definitieve invulling is aan de ondernemer
zelf en dient te passen binnen de spelregels van het streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel
Overigens geldt voor beide bedrijven dat de toevoeging van verblijfsrecreatie geen voorschrift is: ook
dagrecreatieve voorziening passen binnen het streefbeeld.

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld houdt geen rekening met blijvende beperkingen ten gevolge van Corona.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

26

Nr.

Reactie

288

Zienswijze (ingediende reactie)
-De bouw van een groot wellnesscentrum met een hotel
-Uitbreiding van de kanovijver met een hotel & kappen stuk bos
-Een 2 kilometer groot netwerk van asfaltwegen.
Geen uitbreiding en bebouwing Nollebos!!!
Hiermee geef ik te kennen tegen bovengenoemd concept-streefbeeld Nollebos/Westduin-gebied te zijn, met name tegen de bouw van twee nieuwe hotelrestaurants (te weten de hotelfuncties) en wel om de volgende redenen:
Het Nollebos is destijds opgezet als park voor rust, ruimte en gezonde natuur met brede diversiteit in flora en fauna (en scheiding tussen zoet en zilt
water), primair bestemd voor gebruik door alle burgers van onze gemeente.
Door uitvoering van dit streefbeeld wordt op deze punten grote en blijvende schade aangericht door o.a. enorme toename in en rond het park van
autoverkeer inclusief vernietigende C02-uitstoot en grote aantallen mensen in en rond dit gebied.
En dit alles op basis van indertijd door de gemeente gedane, vage toezeggingen (waren deze destijds trouwens wel door de gemeenteraad geaccordeerd?)
aan twee bedrijven in het park inzake door hen t.z.t. wenselijke uitbreidingen, naar hun verwachting noodzakelijk om als bedrijven "levensvatbaar" te
blijven.
Opgemerkt kan worden, dat deze bedrijven destijds zelf in dit natuurpark zijn gestart en al eerder werden uitgebreid.
Verdere kleinschalige uitbreiding (zonder hotelfuncties) zou m.i. kunnen plaatsvinden op de bestaande terreinen, die thans al door hen worden gebruikt.
De voorgenomen uitbreidingen volgens het concept-streefbeeld, met name de beide hotel-restaurants en de daarvoor noodzakelijke investeringen, maken
deze projecten grootschalig.
Dit mag niet ten koste gaan van ons gemeenschappelijke natuurgebied en ten voordele van financiële belangen. Ons Nollebos moet ook in de toekomst
gezonde, mooie natuur met rust en ruimte kunnen bieden.
Als het Nollebos volgens dit streefbeeld zal worden "heringericht" zal haar natuur met rust en ruimte voor altijd voorbij zijn, ten prooi gevallen aan "de
eisen des tijds"
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de plannen voor de bouw van 2 hotels en de verbreding
van wegen in en om het Nollebos.
Wij zijn van mening dat deze plannen een ernstige, niet omkeerbare inbreuk betekenen aan de
recreatieve functie van het gebied en tekenen hierbij ernstig bezwaar aan tegen deze plannen.
Aangezien er reeds teveel toeristen deze stad overspoelen met de nodige overlast ten gevolge begrijpen
we werkelijk niet waarom er op deze ,tot nu toe rustige plek, behoefte is aan meer accommodatie in de
vorm van 2 hotels, doe ons dit niet aan!!
E.e.a. past volgens ons in het geheel niet in het gestelde in de toeristische visie 2030.
Dit gebied is voor ons een rustpunt om er te wandelen en van de natuur te genieten neem dat aub niet
van ons af. Dit is voor ons bewoners van meer belang dan u wellicht beseft.
Inspraak conform formulier SBBN.

289

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

290

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

291

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

296

Laat het Nollebos, het Nollebos!
Er is zo weinig bos, hoe goed doet dat niet aan allen die daar lopen, fietsen en hen die in de buurt wonen. Niet alles inruilen voor geld!
Onze natuur en de gezondheid van uw mensen, want daar zit u toch voor in de gemeenteraad?! is het belangrijkst!
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: bij voorbaat dank voor het rekening houden met de natuur
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: bij voorbaat dank.
Dubbel met 337.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: laat het bos blijven.
Inspraak conform formulier SBBN.

297

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

298

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

299

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: dat stukje (andere) natuur is een enorme toevoeging voor Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

285
286

287

292
293
294
295

300

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit heeft er tot op
dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet. Hierdoor is de verwachting dat dit
bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos Westduinpark past binnen de kaders van de toeristische visie.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Dubbel met 337.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

27

Nr.
301

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

302

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

303

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

304

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

305

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

306
307

Dubbel met 241
Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

308

Ik woon bijna 67 jaar in Vlissingen en heb de toeristische ontwikkeling van de stad en Walcheren zien gebeuren. Alle vrije ruimte wordt langzaam benut
om te bouwen, voor bewoners weliswaar, de vrije ruimte om bijvoorbeeld met je hond te wandelen of waar kinderen op avontuur kunnen wordt steeds
kleiner.
Ja we hebben strand, een klein stukje maar samen met de boulevard is dat in de zomer ook steeds meer voor de toeristen. Het restaurant op het strand,
daar maak ik met plezier gebruik van, maakt dat ook s nachts het strand niet meer donker is, zelfs niet in de winter.
Ik woon onder aan de boulevard, daar waar de toeristen die geen parkeergels willen betalen overlast veroorzaken met hun auto's, het zal wel
vergunninghouders gebied worden.
Natuurlijk begrijp ik de drang naar meer toeristen, deze brengen werk en welvaart naar Vlissingen en cultuur krijgt hierdoor vast meer mogelijkheden. Ik
begrijp ook dat de bedrijven in het Nollebos graag
willen groeien, zo zit de wereld in elkaar en ik ben zeker niet tegen ontwikkeling of "vooruitgang".
Vanaf de zijlijn heb ik de ontwikkeling van de plannen voor het Nollebos gevolgd. Ik dacht eerst dat
mijn bestuur in Vlissingen dat niet toe zou laten, niet anders dan wat groei ruimte voor de zittende bedrijven. Ik hoorde over de kustvisie en de wens in
Nederland om wat cultuur te behouden, niet meer te bouwen op de smalle , mooie, kust strook. Ondertussen geloof ik dat deze vakantie enclave er in
Vlissingen er gewoon komt, al zou iedere gewone bewoner, zonder direct financieel voordeel, tegen zijn.
Beste beleidsmensen, bestuurders en commissies, waar vinden we straks in Vlissingen nog een plek waar het s nachts donker is? Waar kan in 's avonds of
's morgens vroeg gaan wandelen als er sneeuw gevallen is? Waar blijft de sneeuw even ongerept? Waar kan ik een speurtocht organiseren voor mijn jarig
kleinkind en waar kan ik even ontsnappen aan de waan van de dag? Waar mag er nog een grasje scheef groeien of op de verkeerde plek staan en waar
mogen de bladeren en takjes blijven liggen zodat allerlei diertjes en insecten plekjes kunnen vinden. Waar gaan jullie kinderen en kleinkinderen dingen
zoeken voor de herfsttafel op school en waar spelen jullie kinderen rondom de bunkers en stoken ze een keer een verboden veilig vuurtje? Waar kunnen
ze nog in een boom klimmen en waar gaan de ruiters van Scheldestad naar toe dan? Waar kan ik dan nog het geluid van het kleine bos opnemen? In de
zomer kun je er koelte zoeken en ik heb gelezen dat we minder tegels moeten leggen, meer natuur moeten laten en dat bomen en groen goed is voor de
kwaliteit van leven en van de lucht. We zijn in Vlissingen zo aan het bouwen en cultiveren dat de muizen zelfs geen ruimte meer hebben in de oude stad en
een plaag veroorzaken bij de mensen binnen. Ik heb verder ook begrepen dat we moeten minderen met consumeren en minder ruimte in moeten nemen
als mens.
Het is echt niet zo dat ik elke dag in het Nollebos kom, maar het is een van de weinige plekjes in Vlissingen waar o.a. nog natuurlijk avontuur te vinden is
voor de jeugd, rust, beweging voor anderen en waar nog wat ruimte is voor het organisch groeien van plant en dier, waar commercie en controle nog niet
op de eerste plaats lijkt te staan. Dat ik graag behouden zien.
Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
Aanvullende opmerking: Blijf van ONS NOLLEBOS af!

Dubbel met 241
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. Dat raakt
ook aan andere visies zoals het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. De toeristische visie spreekt ambities uit.
Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Het Streefbeeld NollebosWestduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van het gebied, waaronder de
bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

309

310

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.

28

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)

311

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

312

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

313

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

314

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
Aanvullende opmerking: _Geen natuurverlies voor grootschalige toeristische
aktiviteiten.

315

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

316

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

317

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

Reactie
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
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Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)

318

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

319

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

320

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
Aanvullende opmerking:
Ik sta hier volledig achter. Want zo’n mooi bos bij Vlissingen is uniek, ook voor toeristen.

321

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

322

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

323

Dat er vroeger een belofte is gedaan, betekend niet dat er dan van alles kan gedaan worden. De sauna is niet meer in gebruik, ze hebben een paar huisjes.
Een uitbreiding is een grotere en mooiere sauna. Nu zouden ze ineens recht hebben op een hotel.
De Kanovijver was een verhuur van bootjes met horeca. Een uitbreiding is een mooier en en nieuwere horeca. Dat ding wat boven het water hangt zou ik
het liefst afbreken.
Zijn er ooit bij die zogenaamde beloftes nooit geen voorwaarden gesteld????????????????????????????
Wethouder dhr. de Jonge is toen niet helemaal fris geweest, mijn inziens.
Ik ben van mening, dat ze jarenlang op een fantastische locatie hebben gezeten en er weinig van gebakken hebben.
Waarom zouden ze nu wel rechten hebben?????????????????????????????????
Houd Vlissingen bewoonbaar voor de Vlissingers. Als men vertier wil kan je op de boulevard terecht en als je rust nodig hebt ga je de natuur in . Jullie
verzorgen jullie zaak net zo slecht als de sauna en de kanovijver. Doe wat jullie moeten doen en dat is oa. het park ONDERHOUDEN.

Reactie
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
De kaders (deels voorwaarden) voor het op te stellen Streefbeeld Nollebos-Westduinpark zijn eerder vastgelegd
met het raadsbesluit van december 2017. Daarin zijn onder meer mogelijkheden opgenomen voor uitbreiding
van de aanwezige bedrijven met verblijfsaccommodatie. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de
betreffende tekst onder antwoord 1 onder deze tabel.
Het streefbeeld is, in lijn met de opdracht van de gemeenteraad, een integrale toekomstvisie voor zowel de
Vlissinger als de toerist. Het streefbeeld voorziet ook geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande
functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Volgens het streefbeeld mag het nieuwe gebouw van de kanovijver niet over het water worden gebouwd.
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Nr.

324

325

326

Zienswijze (ingediende reactie)
Nu denken jullie :er zijn er net zoveel mensen ertegen als ervoor. Simpel hoor. Hebben jullie de
folders voor de ramen in heel Vlissingen niet gezien?
Mensen haken af als je jaren tegen een bierkaai moet vechten. En de gemeente huurt vervolgens een MIDDELBURGS bureau en laat het project leiden
door een BELG.
ALLEBEI GEEN VOELING MET VLISSINGEN.
Doe iets voor de inwoners het zijn mensen met behoeften en een is essentieel voor ze en dat is rust ,als je vermaak nodig heb zijn er volop voorzieningen
en strand en water,maar behoud dit voor de toekomst en het klimaat. Ik heb al eerder gezegd wat het klimaat betreft trekken we allemaal aan het kortste
touwtje ,Dus die iets goeds in deze
grenzeloze wereld!!!!!!!!!!!!!!
Geachte raadsleden,Het is morgen volgens uw griffie niet mogelijk om in te spreken ivm corona. Enkel dan via het medium intemet. Het lijkt mij danook
noodzakelijk om deze beraadslaging uit te stellen en of te zoeken naar lijflijke inspreekmogelijkheden omdat ook u weet dat het elkaar in de ogen kijken bij
besluitvorming noodzakelijk is en dat dat ook mogelijkheden biedt om uwerzijds vragen te stellen. Deze huidige situatie is zeer onbevredigd en het zou u
als volksvertegenwoordiger sieren om morgen niet over het Nollebos te vergaderen maar maar dat u gaat zoeken naar een beter inspraak mogelijkheid.
Graag hoor ik per omgaande van uw griffie.
....en geniet mateloos van je liefdes......
Beste commissieleden,
Er is te laat informatie gegeven aan inwoners en belanghebbende over de commissievergadering van 19 november over de toeristische visie
Nollebos/Westduinpark,
Gaat de Gemeente Vlissingen nu net zo onfris met zijn inwoners om als het ministerie met de Gemeente Vlissingen -ik denk aan de komst van de
mariniers?
De inspraak mogelijkheden rondom Ons Nollebos/Westduinpark zijn ONDER DE MAAT !
Het is toch veel beter als Vlissingen een voorbeeld wordt van goed omgaan met
Inspraakprocedures en vooral goed omgaan met de natuur en duurzaamheid voorop stellen?
De Gemeente heeft NU de kans om een mooi stukje natuur goed te beheren...! Luister dan ook naar de gedegen visie van Stichting Behoud en Beheer
Nollebos/Westduinpark in plaats van gemeenschapsgeld geld weg te smijten voor onrealistische plannen [ ook gezien de gezondheidssituatie als Covid-19
die zich in andere vormen kunnen herhalen]
Dit prachtig stuk natuur gaat mij zeer aan het hart. Als toerist uit het midden van het land ben ik niet alleen geïnteresseerd in de boulevard, maar vooral
ook in het mooie stuk natuur daar dichtbij...!
Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

327

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
Aanvullende reactie: ik hoop dat de gemeenteraad van bovenstaande goede notitie neemt.

328

Beste raadscommissie Algemeen en Sociaal, gemeente Vlissingen, bij deze wil ik nogmaals ( zie ook mijn reactie op de toeristische visie van de gemeente
Vlissingen die onlangs gepubliceerd werd samen met de reacties van vele anderen) mijn stem laten horen tegen de bouwplannen in het Nollebos.
Nogmaals:
In een tijd waarin het klimaat zo duidelijk onze zorgvuldige aandacht vraagt, kan ik mij niet voorstellen dat de gemeente Vlissingen hieraan voorbij gaat...
en überhaupt plannen ontwikkelt en wil uitvoeren om te gaan bouwen in het Nollebos en in het aangrenzende park/duingebied.
De versteniging van Vlissingen i.p.v. de noodzakelijke vergroening. Dit alles ten koste van de natuur, de longen van de stad, dit meent u toch niet?
Inspraak/zienswijze streefbeeld Nollebos/Westduinpark
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig
onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus
inclusief mensen met een beperking.

Reactie

De inspraakreactie betreft de inspraakprocedure van de toeristische visie die inmiddels door de gemeenteraad is
vastgesteld.
Wij merken wel op dat het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark het kader biedt voor de ontwikkeling van het
gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden. Gebaseerd op de opdracht van de gemeenteraad van
december 2017. De toeristische visie is een overkoepelende visie voor de hele gemeente Vlissingen.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Uw opmerking betreft waarschijnlijk de inspraakprocedure van de toeristische visie die inmiddels door de
gemeenteraad is vastgesteld.
Wij merken op dat het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark het kader biedt voor de ontwikkeling van het gebied,
waaronder de bebouwingsmogelijkheden. Gebaseerd op de opdracht van de gemeenteraad van december 2017.
De toeristische visie is een overkoepelende visie voor de hele gemeente Vlissingen.
Voor de totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is een uitgebreid participatieproces
doorlopen. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Nr.

329

330

Zienswijze (ingediende reactie)
Ik maak bezwaar tegen:
• De bouw van een groot wellnesscentrum met hotel,
• Grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,
• Dat wij als burgers van Vlissingen buiten de besluitvorming over het toerismebeleid
worden gehouden, onder het mom van een coronamaatregel. Er zijn tegenwoordig legio goedkope en eenvoudige videoverbindingen mogelijk (Zoom,
Teamviewer, e.d.).
Ik vraag de raadscommissie om duidelijkheid, nu het Nollebos buiten de werking van de Toeristische Visie 2030 is gehouden. Mogen wij hieruit nu afleiden
dat hotelbouw in het Nollebos niet past binnen de kaders van deze beleidsnota Toeristische Visie 2030 en dus dat plannen betrekking hebbende tot het
Nollebos en e.d.)helemaal van de baan zijn? Of moeten wij hieruit afleiden dat het Nollebos en omgeving helemaal vogelvrij verklaard zijn voor mogelijke
bouwplannen?
Ik wil dat mijn mening, en die van anderen, gehoord wordt a.s. donderdagavond en
dat er niet over de hoofden heen van de burgers van Vlissingen besloten wordt over toeristische plannen/ bouwplannen in een bos/park waar het grootste
deel van de Vlissingers tegen is! Een dringend beroep op u: Denk aan de toekomst - Behoud de longen van uw stad - voor uzelf, uw kinderen en uw
kleinkinderen!!!!!
Bij dezen willen wij ons uitspreken m.b.t. behoud van het Nollebos als onvervangbaar, geliefd en waardevol natuur- en wandelgebied. Het is van groot
belang voor de leefbaarheid om dit unieke stukje natuur, waar zoveel Vlissingers en niet-Vlissingers van genieten, te behouden.
Als u als gemeentebestuur in geldnood zit en uw financiële situatie wilt verbeteren door woningen of hotels te bouwen, kunt u beter andere locaties
zoeken, waarbij geen waardevol natuurgebied verloren gaat.
Gelieve onze inspraak mee te nemen in uw overleg en besluitvorming.
Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
Aanvullende opmerking: wees zuinig op de natuur We hebben al zo weinig
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Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

332

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

333

Inspraak conform formulier SBBN

334

Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

335

Geacht gemeentebestuur,
Bij deze wil ik me uitspreken m.b.t. behoud van het Nollebos als onvervangbaar, mooi en waardevol natuur- en wandelgebied. Het is van groot belang voor
de leefbaarheid om dit unieke stukje natuur, waar zoveel Vlissingers en niet-Vlissingers van genieten, te behouden.

Reactie

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Nr.

336

Zienswijze (ingediende reactie)
Als u als gemeentebestuur in geldnood zit en uw financiële situatie wilt verbeteren door woningen of hotels te bouwen, kunt u beter andere locaties
zoeken, waarbij geen waardevolle natuur verloren gaat.
Graag mijn inspraak mee nemen in uw overleg en besluitvorming.
Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.
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Inspraak conform formulier SBBN toeristische visie.

338

Inspraak conform formulier SBBN.

339

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

344

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: als eenmaal de wijziging is, kun je niet terug. Dus bezint eer men begint.
Dubbel met 325
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: het gebied moet een natuurgebied blijven en geen toeristengebied worden.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: Hoofdroute lijkt (wel erg doorzichtig!) op ontsluitingsstructuur voor auto’s!! Toch vakantiepark??? Zgn. nodig voor onderhoud is
een drogreden. Al decennia lang gaat het prima! Extra (electrisch) fietsers rampzalig voor wandelaars! De rust is weg en het is gevaarlijk; vooral
confrontatie met MTB-ers!! Dus: fel tegen hoofdstructuur!!!
Op de werksessies is hier niet over gesproken: niemand verzocht hierom. Het is een konijn uit de hoed van J. van M.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: ik ben voor opknappen van slechte paden. Voor het toegankelijker maken van het bos. Voor kabouterroute. Voor veilige
speelplekken. Voor het wild dat er leeft. Voor pluktuin/ stadstuin.
Inspraak conform formulier SBBN.

345

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

346

Het Nollebos is geschonken door burgemeester van Woelderen aan de Vlissingers. Deze Vlissingers wandelen regelmatig door enigste stukje natuur wat
Vlissingen rijk is. Nu zijn er exploitanten die dit gebied willen gebruiken voor het bebouwen van hotels etc. Sterker,ze hebben de eigenaar van de
kanonijver reeds uitgekocht en ze geven die man iedere maand geld totdat de vergunning er is. Dit verhaal gaat nu door Vlissingen! Zo zeker zijn ze van de
zaak. De Vlissingers willen dit enigste park behouden in de staat waar hij nu in verkeerd. In het verleden zijn er meerderen pogingen gedaan om dit bos te
bebouwen en gelukkig is dat niet doorgegaan! Nu in Corona tijd weer een poging wagen om dit door te drukken vind ik persoonlijk een flinke dreun onder
de gordel en getuigd van geen respect voor de Vlissingers. U bent er nl voor de Vlissingers en niet voor sluwe exploitanten die alleen uit zijn op
winstbejag.
Kortom ,,handen af v/h Nollebos “ Behoudt dit voor de Vlissingers
Ik ben tegen hoge bebouwing zoals hotel of woontoren in het Nollebos.Doe wat meer aan
onderhoud .Een mooie plek als deze geschonken aan de Vlissingers moetje koesteren en niet weg geven aan het toerisme.Dom.
dit streefbeeld is een aanfluiting voor vlissingen. Geen idiote bebouwing, geen asfaltracebanen door het Nollebos.B&W jullie moesten jullie diep schamen,
alleen het idee is al belachelijk. De burgemeester moet ook maar teruggaan van waar hij vandaan komt, hij brengt vlissingen niet veel goeds
Ik wil bezwaar maken tegen bouw van enorm hotel en brede extra asfaltweg in het Nollebos. Ik begrijp dat de Kanovijver vernieuwd moet worden en de
sauna geupdated. Maar laat het bos verder met rust. Vlissingen heeft al zo weinig bos.
In het streefbeeld vind ik niets terug aangaande de C02 doelstelling.
Hierop wordt niet alleen een aanslag gepleegd door het weghalen van een deel van de groenvoorziening, tevens zal door het aanleggen van nieuwe wegen
zgn. versteniging plaatsvinden waardoor de de problemen met de regenwaterafvoer groter worden. Tevens zal andere bouw (woningbouw) achterwege
moeten blijven om aan de C02 doelstelling te voldoen.
Vlissingen zal in de zomermaanden te druk worden waardoor handhaving die nu al onder druk staat alleen maar slechter wordt.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

340
341
342

343

347
348
349
350

Reactie

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 325
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
De hoofdroute is nadrukkelijk niet bedoeld als ontsluitingsstructuur voor auto’s of een vakantiepark. Dat leest u
ook niet terug in het streefbeeld. De bebouwingsmogelijkheden zijn beperkt tot wat hierover opgenomen is in het
streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Wij nemen uw inspraakreactie voor kennisgeving aan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit heeft er tot op
dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet. Hierdoor is de verwachting dat dit
bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
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Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
Het levert voor de Vlissingers ( behalve een paar ondernemers) zelf alleen maar nadelen op.
Maar daar heeft de Gemeente gezien een aantal andere ervaringen geen oog voor.

351

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Wat jammer dat er niet vanuit de natuurwaarden naar het gebied wordt gekeken. Door de aanleg
van nieuwe wegen en extra bebouwing wordt het een recreatiepark. De brede asfaltwegen door het gebied zullen uitnodigen tot snelverkeer op
brommers en scooters. Dat leidt tot wederzijdse ergernis van bezoekers. Asfalt is niet milieuvriendelijk en helpt niet mee in het opnemen van grote
hoeveelheden neerslag. Er is in Vlissingen al zo weinig groen. Breid dat uit in plaats van het te verminderen. Bos is goed voor het vasthouden van neerslag,
afkoeling van de omgeving, opname van stikstof, grotere biodiversiteit, schuil- en broedplaats van dieren, enz.
Als de ondernemers willen uitbreiden, bied ze dan ergens anders in de gemeente Vlissingen de ruimte, waar ze de natuur geen schade toebrengen.
Dubbel met 624
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: laat het Nollebos zoals het is!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: het Nollebos moet een bos blijven en geen wijk of vakantiepark. Mensen komen naar het bos voor de rust of om te sporten en
heb het verzoek om van het ruwe asfalt bij het skatepark glad beton te maken zodat je niet gelijk verwond raakt als je valt.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: het skatepark mag een make-over gebruiken. Een vernieuwde ondergrond zou fijn zijn.

352
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354

355

356

357
358
359
360
361

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: Waarom in een natuurpark zoveel asvalt en autmatish parkeerplaatsen. Waarom een hotel in dit bos .
Laten we dit bos houden voor de natuur en genieten en ontspanning.
Dus U zult begrijpen, ik ben tegen .
Ik ben beslist tegen de bouwplannen in het Nollebos.
Zeker het doortrekken van de Sloeweg en de aanleg van 2 km 5 brede asfaltwegen doen enorme afbraak aan de natuur en de daar levende dieren.
Inspraak conform formulier SBBN.
Ik ben beslist tegen de bouwplannen in het Nollebos.
Zeker het doortrekken van de Sloeweg en de aanleg van 2 km 5 brede asfaltwegen doen enorme afbraak aan de natuur en de daar levende dieren.
Dit gaat ten koste van de natuur in het Nollebos. Nu in de herfst is het genieten van de bomen met prachtige kleuren. In dit bos hoort geen asfalt en geen
grootschalige hotels.
wij zijn tegen de plannen in het nollebos, ook aanleg weg is slecht, wees zuinig op deze groene plek. natuur en rust daar komen mensen voor. er is meer
dan genoeg verblijfs accomodatie op Walcheren en eigenlijk in heel zeeland, doe wat aan hotel op boulevard.

362

Uw onderzoek schets een verkeerd beeld. Het lijkt erop dat alleen degenen die reageren zoals ik, tegen zijn. Ik kom nooit, maar dan ook nooit, iemand
tegen die voor is, dus als u uw onderzoek zou uitbreiden tot het vragen wie voor is krijgt u alleen een paar mensen mee die er wat aan kunnen verdienen.
En daar zou u niet mee kunnen schermen. Behoud van een uniek stukje bos staat daar niet op de agenda.
Nog een advies: Los eerst het probleem met Brittania op voor dat u zich weer in een nieuw avontuur stort. Met groet.

363

364

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Vlissingen heeft een uniek stuk natuur welke bestaat uit bos-, duin- en strandgebied. Een natuur
welke je op deze manier niet meer veel in Nederland tegenkomt. Een mooi stuk natuurgebied welke door vele soorten van recreatie wordt gebruikt. Het
ontwikkelen van dit stukje natuur maakt dat dit unieke gebied verloren gaat. Flora en fauna wordt bedreigt waar je juist veel bescherming moet en kan
bieden, zeker in een land waar we al overbevolkt zijn en steeds meer natuur moet plaatsmaken voor de mens. Laten we nu eens niet de mens, en zeker
ook niet de hang naar steeds meer geld te willen ontvangen door toerisme, voorop stellen maar juist de natuur en haar dieren. Juist daarom komen de
toeristen naar Zeeland, niet dat er weer een hotel gebouwd wordt met daaromheen meters asfalt. Maar om de ruimte, de natuur, de zee en het strand.
Vlissingen is in de zomer al overbevolkt. Laten we het daarbij laten en het Nollebos houden zoals
Inspraak conform formulier SBBN.

365

Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie
Conform de raadsopdracht van december 2017 merken wij verder op dat er sprake is van een integrale
toekomstvisie voor het gebied, voor zowel de inwoner als de toerist. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u
naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 624
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Een eventuele vervanging
van het asfalt bij het skatepark wordt bij de uitvoering van het streefbeeld nader afgewogen.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Een eventuele vervanging van het asfalt bij het skatepark wordt bij de uitvoering van het streefbeeld nader
afgewogen.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
De opdracht van de gemeenteraad is het opstellen van een integraal streefbeeld waarin verschillende aspecten
(natuur, cultuur, sport, bebouwing, etc.) in samenhang en afgewogen gepresenteerd worden. Dit streefbeeld is
tot stand gekomen op basis van een uitgebreid participatieproces waarover in antwoord 3 onderaan deze tabel
meer informatie te vinden is. Het streefbeeld is niet tot stand gekomen op basis van representatief onderzoek.
Wij nemen uw stelling dan ook voor kennisgeving aan.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

34

Nr.
366

367

368

Zienswijze (ingediende reactie)
De plannen voor de herinrichting van het Nollebos en de aanleg van de wegen zijn buiten proportie. Het is een schande, dat aan dit mooie plekje van
Vlissingen, met al de historie die het heeft, moet wijken voor een verdienmodel.
Jullie moeten je diep schamen.
Doe eens wat aan het oude Brittania... de Spuikom.
Laat het Nollebos het Nollebos.
Er gebeurt ook veel moois in Vlissingen, het Scheldekwartier is hier een mooi voorbeeld van. Laat het Nollebos van de Vlissingers. Het is aan ons
geschonken. Blijf er van af. Groter is lang niet altijd beter. Ik wens jullie wijsheid toe. Luister naar de wensen van de burgers. Zeg geen dingen toe aan
ondernemers, die je niet waar kunt maken.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: zorg voor vernieuwing sporttoestellen los van andere plannen.

369

Vlissingen huilt, moeten we dit gebied nu echt verzieken zodat onze kinderen en hun kinderen ons de schuld geven van het verzieken van dit mooi stukje
natuur in Vlissingen? Laat het zoals het is er is al genoeg gesloopt en afgebroken. Behoud het Nollebos voor de toekomst.
Inspraak conform formulier SBBN.

370

Aanvullende opmerking: wie verzint dit allemaal? Bouw een nieuw hotel op de boulevard. Knap dat eens op.

371

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: we hebben hier in Nederland al zo weinig natuur.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: de mens moet zijn/ haar menselijke natuur voelen. Waar? In bosrijk/ duinrijk gebied.
Inspraak conform formulier SBBN.

372
373
374

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: Géén asfalt in een bos! Deze is ontstaan door de inundatie. Als gevolg: onze bevrijding van WO II!!. Dus is dit bos met cultuurhistorisch. Afblijven dus! Wat hotels betreft: maak het oude Brittania weer toonbaar. De touristen spreken er ‘schande’ over.

375

Inspraak conform formulier SBBN.

376

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: de bewoners van Vlissingen kijken al jaren naar een trieste, verwaarloosde plek van Brittania. Laten ze daar eerst maar eens
bouwen voor ze ons mooie Nollebos gaan verpesten.

377

Het Nollebos moet natuur blijven en geen hotel en wegen bevatten. Het Nollebos en Westduinpark zijn de reden dat we Vlissingen verkozen hebben
boven de Mortiere in Middelburg waar we tot 1 oktober woonden.
Het Nollebos moet natuur blijven en geen hotel en wegen bevatten. Het Nollebos en Westduinpark zijn de reden dat we Vlissingen verkozen hebben
boven de Mortiere in Middelburg waar we tot 1 oktober woonden.
Ik ben tegen dit voorstel. Waarom wordt dit vraagstuk iedere keer weer benaderd vanuit het verdienmodel-denken ?
Kan natuur er niet gewoon zijn, zonder dat er aan verdiend hoeft worden ? Bij al die plannenmakerij mbt het Nollebos moet ik denken denken aan het
boek "What money can't buy" van Michael Sandel. Sommige zaken zijn niet in euro's te vangen: rust, natuur, stilte, ruisende bomen, fluitende vogels,
bewegend riet. Niet uit te drukken in euro’s maar hartstikke belangrijk psychologisch inkomen voor de Vlissingers.
LS, heel erg jammer dat dit natuurgebied wordt opgegeven voor snel gewin. Het behoort aan de -veelal toch al niet al te gefortuneerde- inwoners van
Vlissingen toe. De rijkdom van Vlissingen mag niet zo verkwanseld worden. Pier 7 op het strand is ook al een voorbeeld van de (onaantrekkelijke) stad die
zich richting natuur begeeft. Breng natuur naar de stad ipv andersom! Voorbeelden te over waar dit toe leidt
Ik ben tegen teveel bebouwing en asfalt in ons Nollebos.

378
379

380

381

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het realiseren van nieuwe sporttoestellen past in de gedachte van het streefbeeld. Een deel van de doelgroep
heeft hier ook om gevraagd. Bij de uitvoeringsfase zal bekeken moeten worden welke sporttoestellen waar
gewenst zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
De hoofdroute door het gebied is voorzien om meerdere doelgroepen op een aantrekkelijke manier langs de
mooiste plekken van het landschapspark te leiden. Verder merken wij op dat deze hoofdroute grotendeels
aansluit op de bestaande situatie waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is
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Zienswijze (ingediende reactie)

382

Waarom vraag Ik mij net als zo veel andere Vlissingers af?
Oude timmerfabriek word momenteel verbouwd als hotel en dan hebben we nog de aanfluiting van Britannia op de boulevard. Waarom nog meer kamers
nodig ? Ontwikkel en realiseer nu eerst eens Britannia en kijk daarna eens verder of het nodig is om het nollebos op te offeren want iedere vierkante
centimeter die daar extra gebouwd word
en dan zeker voor recreatie is er 1 teveel.

383

Inspraak conform formulier SBBN.

384

ik vind het zo jammer dat we het enige stukje 'bos' dat we in Vlissingen hebben, althans op loopafstand ook weer k gaan vercommercialiseren. In dit bos
leven herten, een prachtige ijsvogel, vosjes, en nog zoveel moois.. Blijf er alsjeblieft vanaf met mensen handen en laten we alleen ingrijpen waar het echt
noodzakelijk is. We hebben al zo weinig echt natuurlandschap in Zeeland., vooral cultuurlandschap (door mensen aangelegd.
Waarom bos niet gewoon bos laten, met ruimte voor dieren en planten om weelderig te groeien en bloeien ipv door mensen bedachte constructies die
uiteindelijk door de mode en verval weer achterhaald en lelijk worden. Een bos is altijd mooi, ieder seizoen, ieder jaar juist vanwege haar weelderigheid en
ongereptheid. Hou de recreatie in de vorm van overnachtingen, sauna etc. buiten het bos, offer er een weiland voor op of gebruik een ander al in gebruik
zijnde gebied hiervoor., maar niet schone grond., maar knap een oud gebouw op voor een hotel ipv een stuk bos... het kost zoveel jaren om de natuur te
laten ontwikkelen...
Ik ben tegen bredere wegen, een groot hotel op de plaats van de kanovijver en een grotere bouw dan de sauna nu is.
Het nollebos is v/d vlissingersl! Geschonken door burgemeester van woelderen!! Handen af v/h Nollebos!
Ik keur het geschetste streefbeeld van zowel de kanovijver als de sauna af. Vernieuwing van gebouwen op de huidige k oppervlakte kan met inachtneming
van dezelfde bouwhoogte. Het belang van 2 ondernemers weegt bij lange na niet op tegen de natuurwaarden van het gebied en de waarde ervan voor zijn
bezoekers. Als beide ondernemers jarenlang een winstgevende onderneming hebben kunnen runnen op beide locaties vervalt ook de noodzaak van
uitbreiding.
Bemoeienis en belangenverstrengeling van de gemeente Vlissingen is hier niet gewenst en op zijn plaats.
Kortom, laat het Nollebos/Westduingebied wat het was, een gratis toegankelijk wandel en natuurgebied.
Ik heb de plannen bekeken en maak me over veel dingen zorgen, bij deze schrijf ik ze kort maar krachtig.
1 zie een brug zonder relingen... zie hier in val gevaar vooral onder de ouderen. Zeker als het nog een keer gaat vriezen.
2 veel bomen weg halen, terwijl de lucht kwaliteit alleen maar slechter wordt.... niet echt milieu vriendelijk.
3 ik zie weer een groot gebouw, ik zeg plek genoeg op de Boule, had meer gehoopt wat kleiner en meer in 1 met het natuur.... vooral met de klimate
change. We geven zo echt geen goede voorbeeld.
4 jullie hadden er over geen geld te hebben voor het onder houd wat er nu is... hoe willen jullie de inwoners en mij overtuigen dat dit in de toekomst
anders is.
5 wordt er rekening mee gehouden met het broeden van de vogels en voortplanten van andere dieren die er leven...zie hier geen richtlijnen in.
6 honden overlast ik heb zelf een hond en betaalt door ook belasting over... zoals meerdere mensen, is het vreemd dat ik van mijn gemeente mag
verachten toch een plek voor honden te maken.... zo overkom je ook overlast en de honden poep misschien meer van die vuilnis met die zakjes plaatsen
ipv alleen op het parkeer overlast.
7 net als jullie heb ik toeristen gevraagd hoe ze de prak vonden.... ze vonden het leuk maar inderdaad zouden ze meer plekken voor vissen, mouten biken
en loop paden willen. Had ook gehoopt dat het onderwerp meer gebaseerd was op de inbreng van de bewoners van Vlissingen ipv architecten ed.
8 er zijn zoveel handtekening gekomen voor tegen de planwat is daar mee gebeurd?
9 kort ik ben voor grote gedeelte tegen de plannen. Het is gevaarlijk, mileu onvriendelijk voor mens, dier en natuur, en niet gehoord naar de vele inwoners
en had voor ons allemaal moeten zijn honden eigenaars, sporters, ouderen,
jongeren, natuur en de toeristen.

385
386
387

388

Reactie
deze paden niet dusdanig te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is
in een gecombineerd gebruik voorzien, echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is ook het
uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een
uitgewerkt ontwerp. De uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is
dus aan de orde in de vervolgfase.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.
Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

1. Waarschijnlijk doelt u hier op een vlonder over het water. Het streefbeeld is nog geen ontwerp. Bij de
uitwerking van de verschillende onderdelen van het streefbeeld is veiligheid en toegankelijkheid
vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt.
2. Het streefbeeld is er niet op gericht om onnodig bomen te verwijderen. Verschillende boskarakters,
biodiversiteit en natuurontwikkeling zijn juist belangrijke onderdelen van het streefbeeld. Naar aanleiding van
de inspraakreacties en de kaders van de gemeenteraad uit 2017 zal ook bij de ruimtelijke kaders voor
bebouwing het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ toegevoegd worden aan de tekst. Dit houdt in dat voor
elke gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen. Deze tekst is in het streefbeeld tot op heden
opgenomen onder de beschrijving van de opgave (blz. 17 van het streefbeeld).
3. Er is nog geen sprake van een ontwerp. Een definitief plan dat past binnen de kaders van het streefbeeld is aan
de ondernemer. In het streefbeeld zijn juist spelregels opgenomen die moeten zorgen voor een goede
inpassing van het gebouw in het landschap. Wat betreft volume passen de ruimtelijke kaders voor bebouwing
binnen de in de opdracht van de gemeenteraad in 2017 meegegeven kaders.
4. Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld. Dit komt in
een volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar externe
financieringsbronnen (fondsen en subsidies). Niet alle ingrepen drukken dus op de gemeentebegroting. De
investeringen in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de ondernemers zelf.
5. Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd
moet worden in de waterkwaliteit, natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden,
verschillende boskarakters, biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen. Hoe dit exact moet
gebeuren komt in de realisatiefase aan de orde.
6. Ook in de huidige situatie is slechts een deel van het Nollebos-Westduinpark aangewezen als hondenrenveld.
Alleen in dit deel van het gebied mogen honden loslopen. De tekst van het streefbeeld over honden zal naar
aanleiding van de inspraakreacties aangepast worden. Vanwege de te ontwikkelen ecologische kwaliteiten
blijft het basisuitgangspunt van het streefbeeld dat honden welkom zijn, mits aangelijnd. Er blijft echter ook
een hondenrenveld bestaan. Vanwege de ecologische kwaliteiten van de huidige locatie van het
hondenrenveld zal er wel naar een alternatieve locatie gezocht worden. Een locatie in het Westduinpark ligt
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Reactie
voor de hand. Dit doen we bij beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021). Tot die tijd blijft het
bestaande hondenrenveld in stand.
7. Juist op de onderdelen die u noemt voorziet het streefbeeld in het behoud en verdere ontwikkeling van
recreatieve mogelijkheden. De plannen hiervoor zijn met input van de betreffende verenigingen (MTB
vereniging, visvereniging, loopverenigingen) vormgegeven.
8. Deze handtekeningen zijn ingezameld door derden. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten om op basis
van een uitgebreid participatieproces en binnen voorlopige kaders vorm en inhoud te geven aan het op te
stellen streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark. Meer informatie over dit proces kunt u onderaan deze
tabel vinden onder antwoord 3.
9. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor een integraal streefbeeld (geen uitgewerkt ontwerp) waarin
aspecten als sport, natuur, cultuur, bebouwing en recreatie behandeld worden. Een integraal plan dat rekening
houdt met de wensen van een brede doelgroep, inwoners en toeristen. Naar onze mening voldoet het
streefbeeld aan deze opdracht.
De verbinding van het park via de Sloeweg is een mogelijke vervanging van de reeds bestaande toegangsweg (die
dan komt te vervallen) voor autoverkeer. De bedoeling is juist om het gebied (na een mogelijk vertrek van de
tennisbanen uit het gebied) autovrij te maken en een directe verbinding met de reeds bestaande parkeerplaats te
maken. Overigens moet dit onderdeel ook eerst op haalbaarheid onderzocht worden. Het ligt voor de hand om de
verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat.
Indien dat gebeurt kan ook de bestaande autoverbinding uit het park verdwijnen.
Ten aanzien van uw opmerking over de Burgemeester van Woelderenlaan merken wij op dat de
verkeerstechnische consequenties van het streefbeeld bij een verdere uitwerking van de plannen uitgewerkt en
onderzocht dienen te worden. Verkeersafwikkeling en -veiligheid zijn daarbij vanzelfsprekend belangrijke
onderwerpen.
Ten slotte verwijzen wij naar de opdracht van de gemeenteraad van december 2017. Er is opdracht gegeven om
te komen tot een integraal streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark waarbinnen verschillende aspecten
(natuur, cultuur, sport, maar ook bebouwing) aan de orde moeten komen. Volgens de opdracht van de
gemeenteraad moet er ook plek zijn voor de ontwikkeling van de in het gebied aanwezige ondernemingen.

389

Ik ben en zal tegen bebouwing en verbouwingen in het nollebos en westduingebied blijven. Het maken van hoofdtoegang Sloeweg en Bachlaan zijn mijn
inziens ook nog eens plannen om gemotoriseerde voertuigen in het park te laten (in de toekomst). De overlast op de Bachlaan neemt alleen maar toe en
geeft onrust. Nog meer toeristische drukte.
Daarnaast zou ik vanuit de gemeente meer aandacht willen in de plannen voor de weg rondom het park. De burgemeester van woelderen. Daar komt al
zeer veel verkeer overheen, met deze plannen zal dat zeker toenemen.
Op de weg rijden ze nu al heel hard en ongecontroleerd , structureel geluidsoverlast, onveilige oversteek situatie en zelfs dodelijke ongelukken tot gevolg.
Kinderen kunnen er nu al niet veilig oversteken. Iedere dag gebruikt men dit als racebaan.
Het plan zou ook daar naar moeten kijken tav extra verkeersdrukte en de overlast en gevaar voor de omwonende burgers in de wijk paauwenburg. Dit
gaat niet wenselijk zijn en kan niet gecompenseerd worden naar de burgers toe met de bestaande plannen.
Het beste is het nollenbos zo te laten en te luisteren naar de burgers van de gemeente Vlissingen die het verbouwen niet willen. Investeren op de
problemen die er nu zijn, hotels op de boulevard, leegstand binnenstad, ontbreken van speelvoorzieningen voor kinderen in Paauwenburg, rondweg van
woelderenlaan (gevaarlijk en geluidsoverlast). Daar zouden we eerst naar moeten kijken.

390

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

391
392

Laat het Nollebos alsjeblief met rust. Er wordt al zoveel kapotgemaakt door bebouwing. Veel te vaak moet de natuur wijken. Het is 2020. Luister naar de
signalen. Er zouden geen bomen moeten worden gekapt ten koste van nog meer recreatie-mogelijkkheden. De natuur is schaars en deze planeet moet nog
een tijdje mee.
Mijn man en ik zijn vel tegen de plannen voor het nollebos!
Inspraak conform formulier SBBN.

393

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

394

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: wij willen blijven genieten van dit prachtige park in de huidige vorm. Verfraaiing d.m.v. onderhoud lijkt ons wenselijk. Er lijk
momenteel wat wildgroei t.g.v. het riet en wandelpaden zijn minder verzorgd. Recreatief kunnen er zaken opgefrist worden. Cultureel kan het d.m.v.
evenementen meer gedaan worden. De bezoeker dient respectvol met het park om te gaan, dierbezitters hun uitwerpselen te laten ruimen en vgls. de
regels te verzorgen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

395

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

396
397

Gewoon zo laten zoals het nu is , het is nu mooi en gezellig.
Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

398

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

399

Beste gemeenteleden
Ik heb alleen nog maar te zeggen ONDERHOUDEN en verder vooral VANAF BLIJVEN.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Begin eerst eens naar de inwoners te luisteren , dan zouden jullie misschien eens een kruimeltje RESPECT krijgen , want er zijn weinig mensen die dat
hebben voor jullie.
Hou eens op een denk eens een keer niet in dollartekens Door meer in de menselijke maat te denken zal je op een gegeven moment andere oplossingen
verzinnen, die er echt toe doen, deze manier van denken is grenzeloos en de wereld heeft zijn eigen grenzen.
Dit levert meer dood op dan leven en kan niet zo eindeloos doorgaan.
Het begin van dit park stinkt al (beloftes), maar dit gaat ook stinken,niet alleen figuurlijk, maar

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

37

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
ook letterlijk.
Denk aan hoe de ziel van Dishoek die vermoord is. Toerisme wordt een plaag, en daar zitten de
inwoners van Vlissingen niet op te wachten.
Het gaat over onze stad..
ER IS ACCOMODATIE genoeg, denk aan BRITTANIA., MAAR BLIJF VAN HET GROEN AF.
We kunnen niet alleen van geld leven, maar we hebben mischien het groen nog wel harder nodig om te leven. Denk NA Ik stop ermee, ik heb heel erg het
gevoel dat de gemeente, helemaal niet van plan is om naar de
bewoners te luisteren.
De plannen staan allang in de steigers Geen wonder dat dit project zo stinkt
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Wat is de motivatie van de gemeente Vlissinqen??? Ik neem aan een financieel voordeel.
Wat is dat dan? Waarom is dat niet aan de orde gekomen tijdens de gesprekken met honderden inwoners waar de gemeente geen enkel motief aangaf
voor deze verwoesting van
dit sympathieke stuk natuur!
Wie speelde op de achtergrond en mochten wij niet zien?
Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie

402

Het park kan best een opknapbeurt gebruiken, maar de vraag is waarom dit gepaard moet gaan met grootschalig toerisme. Maximaal 64 hotelkamers voor
de sauna met een investering van € 27 mln lijkt mij behoorlijk veel en neigt naar mijn mening zelfs naar megalomanie. Hier moeten dan toch investeerders
achter zitten, ik kan mij niet voorstellen dat de huidige eigenaar van de sauna dit kan en wil laten financieren. Toeristen komen in het algemeen voor de
rust en ruimte naar Zeeland en het is de vraag of zij dit gaan vinden als gemeenten en de provincie grootschalige projecten blijven toestaan. Daarnaast is
het de vraag of de huidige infrastructuur voldoet of dat we nog meer verkeersdrukte en files krijgen.

403

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Dit voor mijn familie die in Vlissingen woont en voor mij als ik hen bezoek.
Inspraak conform formulier SBBN.

De gemeenteraad heeft in 2017 opdracht gegeven voor een integraal streefbeeld waar verschillende onderdelen
(o.a. natuur, cultuur, toegankelijkheid, bebouwing) aan de orde moeten komen. De bebouwing beslaat een
relatief klein deel van het gebied en dient ingepast te worden in het groene landschap.
De wijze van financiering/ realisatie van de uiteindelijke plannen is aan de ondernemers zelf. Zij kunnen daarbij
gebruik maken van de ruimtelijke ontwikkelingskaders die het streefbeeld biedt, maar kunnen er ook voor kiezen
een kleiner concept neer te zetten. De definitieve invulling van is aan de ondernemer.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

400

401

404

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

405

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
De burgerparticipatie is een gruwel geweest. Veel burgers werden geschoffeerd. Antwoorden werden niet gegeven. De ware motieven van dit plan
hebben niets met continuïteit van de ondernemingen te maken. Dat is een leugen

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Wij herkennen ons niet in uw mening over het participatieproces. Voor de totstandkoming van het streefbeeld is
een participatieproces vastgesteld. Dit is in de praktijk ook zo uitgevoerd. In het participatieproces is onder meer
gebruik gemaakt van een viertal openbare werksessies. Alle inwoners en betrokkenen waren welkom om deel te
nemen aan deze werksessies en mee te denken over de invulling van het Nollebos-Westduinpark. De verslagen
van deze werksessies en andere onderdelen van het participatieproces kunt u terugvinden op de website
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/wijken-en-kernen/binnenstad/nolleboswestduingebied.html.
Voor belanghebbenden en inwoners die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen aan de laatste
werksessie, is aanvullend een online magazine opgesteld. Tevens is hierbij nog de mogelijkheid geboden om tot 2
weken na de laatste werksessie, vragen te stellen en suggesties te doen. De gemeente heeft op basis van de input
van iedereen en op advies van de landschapsarchitecten van BoschSlabbers vervolgens een integrale afweging
gemaakt. Hierbij zijn de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, alle ingebrachte suggesties, ideeën en de
verschillende belangen van betrokken partijen tegen elkaar afgewogen. Veel van de ingebrachte ideeën zijn ook
meegenomen in het streefbeeld. Het streefbeeld bevat bijvoorbeeld geen complete herinrichting van het gebied
en de bestaande functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als
wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Duidelijk is wel dat er met betrekking tot het Nollebos-Westduinpark veel verschillende meningen en belangen
zijn. Dat zal er helaas onvermijdelijk altijd toe leiden dat niet iedereen zich in alle onderdelen in het streefbeeld
kan vinden.

406

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

407

Geachte leden van het college en gemeenteraad,
Hierbij laat ik u mijn teleurstelling blijken voor de voorgenomen plannen voor het Nollebos/Westduinpark zoals neergelegd in het streefbeeld. Ik verbind
een streven meestal met iets heel positiefs maar na jarenlang overleg met de bevolking is het uiteindelijk voorgestelde plan niet wat ik gehoopt had.
Uiteraard moet er onderhoud gebeuren en is kleinschalige uitbreiding voor de ondernemers van Sauna
en Kanovijver hun goed recht. Echter de plannen die nu voorliggen verstoren het karakter van het gebied op een ernstige manier.
Ik ben tegen:

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

38

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
• het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in. Het is een wandel- en fietsgebied. Auto's horen er niet of aan de buitenkant. Dus brede wegen zijn
niet nodig.
• De aanleg van een groot netwerk van 5 meter brede asfaltwegen maakt er een soort Efteling park van. Is voor voetgangers en fietsers echt niet nodig.
• Verstoring van de nu nog ongerepte natuur door aanleg van vlonders. Zeer ernstige aantasting van een uniek gebied. Je kunt het echt maar 1 x
verknoeien.
Vlissingen heeft geen bos of grote parken. Het Nollebos/Westduinpark is het enige natuurlijke groene gebied waar je goed kunt wandelen, tussen al wat
grotere bomen. Er wordt veel gebruik van gemaakt door mensen van alle leeftijden, bij elk weertype. Zij komen uit alle wijken van Vlissingen en
daarbuiten. Zij hebben genoeg aan wat er nu is. Voetpaden, fietspaden, Mountainbikepaden. Waarom moet het altijd groter en gelikter. Laat het karakter
aub natuurlijk blijven. Daarmee zou Vlissingen ook op toeristisch gebied veel meer mee scoren. Mensen komen hiervoor hun rust.
Bovendien is het een uniek gebied met bijzondere planten en vogels. Ik verwacht een grote verstoring
hiervan bij de voorgestelde plannen. We willen toch niet een soort Molenwaterpark hier en ook Dishoek is een voorbeeld van hoe het niet moet.
Na alle inspraak is het teleurstellend dat er niet meer geluisterd is naar de bevolking en het gevoel ontstaat dat ondernemen belangrijker is dan recreëren
voor heel veel mensen.
Ik verzoek u bij de besluitvorming rekening te houden met wat de bevolking van Vlissingen wil en al
vele malen en in vele vormen kenbaar heeft gemaakt.
Tast het Nollebos niet aan en ga zorgvuldig om met de uitbreiding van de ondernemers in Westduinpark met zo min mogelijk schade voor de omgeving.
Dat is uiteindelijk ook goed voor iedereen: de ondernemers, de bezoekers van het Nollebos, de toeristen Vlisisngen en last but not least, de eigen
bevolking.
Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie

410

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
ideale plek om te wandelen en te hardlopen.
Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
In het streefbeeld blijft het gebied een ideale plek om te wandelen en hardlopen. Dat is één van de redenen om
de paden te verbeteren.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

411

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

412

Sinds kort woon ik met mijn partner in Vlissingen. We genieten van zee en strand en hebben laatst ook het Nollebos bezocht. Nu heb ik begrepen dat er
grote plannen zijn om Een groot wellnesscenter, hotel te gaan bouwen in het Nollebos / Westduinpark.
Als ik mij goed hebben laten voorlichten, lijken de plannen die zijn ingediend enerzijds niet realistisch gedacht vanuit de toekomstige uitbaters, anderzijds
niet duurzaam en ecologisch niet doordacht.
Ik ben er beslist tegen om de voetpaden te veranderen in geasfalteerde (fiets)paden en hoop dat u tijdens de inspraakavond goed wilt luisteren naar de
alternatieve plannen die geopperd worden, om het Nollebos
Westduinpark voor iedereen, mens, flora en fauna, een prettige plek te laten blijven, sterker nog, middels onderhoud, het een nog prettigere plek te laten
worden.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Over de 2 bedrijven in het Nollebos. Het plan wat er lig heeft NIETS te maken met het ondersteunen van deze 2 bedrijven! Zij kunnen dit helemaal niet
betalen!!! Er ligt maar 1 conclusie onder: er komen projectontwikkelaars die ermee nog meer kapitaal voor zichzelf zullen buitmaken en de plaatselijke
bedrijven zijn op een handige manier van hun “probleem” bedrijf af! SCHANDE

De bebouwingsmogelijkheden beslaan slechts een klein deel van het gebied. Het uitgangspunt van het
Streefbeeld is juist het behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied
waaronder natuur en cultuurhistorie. De bebouwingsmogelijkheden zijn getoetst door Bureau BUITEN en
realistisch bevonden.

408
409

413

414

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
De wijze waarop de zittende ondernemers hun toekomstplannen financieren en wie zij daarbij betrekken is geen
onderdeel van het streefbeeld. Conform de opdracht van de gemeenteraad zijn de bouwmogelijkheden van het
streefbeeld voor de zittende ondernemers voorzien. Voor een visie/ streefbeeld is dat ook mogelijk. De uitvoering
van het streefbeeld op het gebied van bebouwing (op basis van de toekomstige plannen van de ondernemers)
moeten op een later moment worden vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Dat is een algemeen verbindend
voorschrift, dus geldend voor iedereen.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

415

Naar aanleiding van de berichtgevingen over de plannen het Nollebos te veranderen wil ik als ingezetene van de gemeente Vlissingen graag mijn bezwaren
hiertegen inbrengen.
Ik ben absoluut tegen de bouw van een wellnesscentrmn met hotel Grootschalige uitbreiding van de kanovijver met hotel Het doortrekken van de Sloeweg
het Nollebos in,
De aanleg van brede asfaltwegen, De verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders.
Verder ben ik tegen uitbreiding van recreatieverblijven binnen 1 km van de kust; er zijn al zoveel recreatiewoningen en hotels, en er blijft te weinig natuur
over. Projectontwikkelaars plukken de voordelen, de bevolking de nadelen.
Verder staat hotel Britannia nog steeds leeg op de boulevard; als schandvlek van gemeente Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN.

416

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

417

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

418

Dubbel met 417

Dubbel met 417

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

39

Nr.
419

Zienswijze (ingediende reactie)
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 419”).

Reactie
Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 419”).

420

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

423

Geen verkwanseling van het Nolllebos voor een paar stuivers geen grootschalige bouw en geen fietspaden die bijna zo breed zijn als de Gerbrandystraat,
belachelijk voor een fiets ed. geen ondergrondse bouwactiviteiten
- geen grootschalige uitbreiding van sauna en kanovijver
- geen grootschalige uitbreiding van paden en asfaltwegen ( = voorbereiding voor bouw huizen)
- geen aantasting en verstoring van de natuur.
- geen extra toegang voor de sauna vanaf de rotonde Sloeweg.
Geen grootschalige uitbreiding van de sauna en kanovijver.
Geen grootschalige uitbreiding van asfaltwegen en paden.
Geen verstoring en aantasting van de natuur.
Geen extra toegang voor de sauna vanaf de rotonde sloeweg.
Inspraak conform formulier SBBN.

424
425

Ik ben tegen verder bebouwing in het het nollenos/westduinpark. Deze plannen mogen niet doorgaan ons mooie nollebos wordt zo verwoest!
Dit mooie bos moet behouden worden!!!

426

Aanvullende opmerking:
Wij willen dolgraag rustig wandelen in dit mooie gebied. Aan de boulevard locatie Brittania is nog plaats voor een hotel. Nollebos moet groen blijven!!!

427

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies. Bestaande
kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen
blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2
onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

428

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Bovendien zijn wij van mening dat er voldoende verblijfsaccommodatie in Vlissingen aanwezig is. In het
Scheldekwartier komt er een woontoren met de nodige verblijfsaccommodatie en ook op de Boulevard
Evertsen zal op de locatie van Hotel Britannia de nodige hotelruimte komen.
Het Nollebos is na de inundatie van oktober 1944 totaal verwoest. Het heeft 76 jaar nodig gehad om zich
te herstellen van deze ramp en is inmiddels uitgegroeid tot een toeristische attractie en zeer benodigde
long bij het stedelijke gebied. Dit is bewerkstelligd door de bevolking van Vlissingen en degenen die zij
vertegenwoordigd hebben.
Maak het niet kapot
Allereerst vind ik het ronduit belachelijk dat ze het bos alsnog gaan volbouwen. Het enige stukje rust in Vlissingen dreigt te verdwijnen. Daarnaast word er
alleen maar aan geld gedacht en niet aan de flora en fauna (wat tevens vee eerder dan de mensheid bestond)
Hier een aantal punten wat ik graag wil benoemen Ik ben tegen de grootschalige uitbreiding van de sauna, paden en asfaltwegen, verstoring van de natuur
en extra toegangswegen vanaf de rotonde.
Alstublieft zorg ervoor dat deze plannen van de baan worden geschoven
Hiermee wil ik u laten weten dat u in het bezit bent van een kostbaar goed,
het Nollebos/Westduinpark. Vorig jaar was ik in Vlissingen op vakantie en heb toen het bos / park ontdekt.
Het zou eeuwig zonde zijn als dit park wordt "gemoderniseerd". Er zal op de korte termijn vast economisch gewin zijn, maar dat staat niet in verhouding
tot de natuurkwaliteiten die erdoor verloren gaan, met name rust en ruimte voor mens en dier. Ik doe daarom een dringend verzoek op u om het Nollebos
zoveel mogelijk
ongerept te laten.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
hotel Brittannia op de Boulevard opnieuw opbouwen. Daar kunnen toeristen in.

421

422

429

430

431

432

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies. Bestaande
kernkwaliteiten, zoals de natuuwaarde blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

40

Nr.
433

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

440

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
landelijk wil het kabinet alles vergroenen en in Vlissingen wil de gemeente het kleine stukje groen, dat we rijk zijn, verruïneren: ongelofelijk!!! En
onacceptabel!!!
Goedendag, zojuist het document op de site bestudeerd en wat wordt ik enthousiast van de plannen om het Nollebos aan te pakken zodat er steeds meer
Vlissingers en anderen weer van gaan genieten. Wat mij vooral erg aansprak, als vader van drie, is het plaatsen van een grote speeltuin op de rand met de
boulevard zoals in de 'plus' afbeelding was weergegeven, naar ik meen met ook de kanovijver op de plaats van de huidige parkeerplaats. Ik denk dat dit
een geweldige boost kan geven. Wij rijden zelfs naar Goes (naar het park rondom het zwembad Omnium en bij de Vierlinden) en merken dat het park daar
altijd vol is. Wellicht komt dit door een geintegreerd totaal pakket van natuur, speelgelegenheid, maar ook een goed restaurant. Ik hoop van harte dat het
lukt om een compleetpakket te creeren, waardoor niet alleen maar grijze koppen met hun honden het Nollebos weten te vinden, maar ook Jan met zijn
gezin, Piet die ff lekker wil eten, Sjaan die de sauna in wil, Oom Klaas die nog wel eens een fort wil zien en ik beloof als hardloper keurig om ze heen te
lopen en ze lachend te begroeten. Mijns insziens hebben jullie al een goede balans weten te vinden tussen investeerders in dit gebied alswel de
natuurwaarde intact te houden. Vooruit met die geit!
Al (zeer) lange tijd wordt er gesproken over het wel of niet (be)bouwen van het Nollebos / Westduinpark. Hierover zijn de meningen dan ook zeer
verdeeld, er zijn natuurlijk belanghebbenden bij het bouwen van hotels en dergelijke in ons Nollebos. Mensen die graag hun diensten daar aan willen
bieden, daar hun geld willen verdienen.
Daarnaast zijn er ook mensen die het Nollebos / Westduinpark willen behouden zoals het is, een rustige, groene plek in Vlissingen. Om te wandelen zonder
te veel drukte om je heen. Om te genieten van het groen, de flora en fauna die je aldaar tegen komt. Zónder vorm van toerisme, iets waar er in onze
provincie al zo veel van is. Iets wat écht voor de Vlissingens zelf is, in elkjaargetijde.
Ik, als inwoner van Vlissingen en liefhebber van groen, ruimte en rust, behoor dan ook bij de laatste, door mij omschreven, groep. Ik pleit voor het behoud
van ons Nollebos, zonder hotels en vakantiewoningen. Een plek waar ik tot mezelf kan komen, zonder de drukte die geheid zal ontstaan wanneer er van
ons rustige bos een toeristische trekpleister wordt gemaakt. Een plek waar mijn tweejarige dochter op ontdekkingstocht kan gaan, genietend van de
diversiteit aan flora en fauna. En plek waar wij samen kunnen genieten, en waar ook de huidige bewoners van het bos in alle rust kunnen blijven wonen,
namelijk de vele dieren die daar leven. Kunt u het zich al voorstellen, het lawaai dat van de vele machines, die de hotels en vakantiewoningen uit de grond
moeten stampen, afkomt? En wat voor impact dat heeft op de fauna in het bos?
Alstublieft, laten we het houden zoals het is. Ik ben ervan overtuigd dat er absoluut een andere plek voor de hotels/ vakantiewoningen te vinden is.
Misschien wel de lege plek op de boulevard, waar vroeger hotel Britannia stond? Maar niet in het groene hart van onze stad, een plek die door velen
wordt gekoesterd zoals deze is. Ik dank u hartelijk voor uw tijd voor het lezen van mijn reactie.
Zoveel mogelijk natuur behouden, meer prullenbakken en een outdoor calisthenics (street workout) park. Het Meiveld in Middelburg is hier een mooi
voorbeeld van.
- geen grootschalige uitbreiding van sauna en kanovijver
- geen grootschalige uitbreiding van paden en asfaltwegen ( = voorbereiding voor bouw huizen)
- geen aantasting en verstoring van de natuur.
- geen extra toegang voor de sauna vanaf de rotonde Sloeweg.
Dit is wat vlissingen maakt. Dus je kan er best om heen bouwen wat is daar zo moeilijk aan.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Er is al zoveel erfgoed vernietigd door de gemeente Vlissingen Laten we deze oase
van rust niet vernietigen voor onze kinderen en kleinkinderen.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Laat nu eindelijk eens in orde wat in orde is en laat nu niet altijd horeca enz. ons leven en ons plezier bepalen in Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN.

441

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

442

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

443

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

444

Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
In de zomer van 2019 was ik enkele dagen in Vlissingen. Daar ontdekte ik ook het Nollebos.
Een mooi natuurgebied en een oase van rust. Kortom iets om te koesteren, te beschermen en te
behouden.
Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

434

435

436
437

438

439

445

Goed om te vernemen dat u zich herkent in de uitwerking van de raadsopdracht die in 2017 is gegeven. Het
streefbeeld is inderdaad een integraal pakket waarmee verschillende doelgroepen bediend moeten worden.

Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies. Bestaande
kernkwaliteiten, zoals natuurwaarden blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Hartelijk dank voor uw reactie. De door u genoemde voorstellen passen binnen de uitgangspunten van het
streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

446
447

448
449

450
451

Zienswijze (ingediende reactie)
Aanvullende opmerking: Het Nollebos behoort aan de Vlissingers!!! Gekozen volksvertegenwoordigers: luister naar de eigen bevolking en handel
daarnaar!!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: behoud het Nollebos voor de Vlissingers!!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking:
Groen en rust moeten blijven. Luister naar de meerderheid van ons Vlissingers en niet naar de belangen van door geld gedreven enkelingen. Er zijn al zo
weinig groen plekken over in onze gemeente.
Inspraak conform formulier SBBN.

Reactie

Inspraak conform formulier SBBN.
Groen en rust moeten blijven. Luister naar de meerderheid van de Vlissingers en niet naar de belangen van door geld gedreven enkelingen. Er zijn al zo
weinig groen plekken over in onze gemeente.
Inspraak conform formulier SBBN.
Aanvullende opmerking: ik snap totaal niet waarom gemeente Vlissingen dit stukje unieke natuur op wil offeren voor een paar euro’s.
Ik wil graag dat het Nollebos blijft zoals het is Wel moet het achterstallig onderhoud aangepakt worden.
Met de hardloopgroep kom ik regelmatig in het Nollebos. Wij als hardlopers hebben absoluut geen behoefte aan geasfalteerde paden. Verder ben ik
beslist tegen: de bouw van een grootschalig wellnesscenter met hotel, grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met hotel, het doortrekken van de
Sloeweg het Nollebos in, gecombineerde fiets en wandelpaden

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

452

Inspraak conform formulier SBBN.

453
454

Inspraak conform formulier SBBN.
Voor mij zijn de volgende punten van het grootste belang:
1 Geen grootschalige uitbreiding vd sauna en kanovijver.
2 Geen grootschalige uitbreiding van paden en asfaltwegen.
3 Geen aantasting en verstoring vd natuur.
4 Geen extra toegang voor de sauna vanaf de rotonde Sloeweg.
Wij zijn van mening dat de geplande uitbreidingen VEEL te groot zijn. Waarom is uitbreiding van de sauna en de kanovijver nodig? Het kan niet de
bedoeling zijn dat een uitbreiding ten koste gaat van een prachtig natuurgebied.
Niet meer asfalt, niet meer bebouwing!
Laat het Nollebos blijven bestaan als groen rustpunt.
Het Integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark komt niet overeen met de wensen van het overgrote deel van de inwoners van Vlissingen zoals ze die
kenbaar gemaakt hebben in de door de gemeente opgestelde enquête van januari 2019.
Ik wil graag dat het Nollebos/Westduinpark zo goed als onveranderd blijft. Natuurlijk is het belangrijk dat achterstallig onderhoud uitgevoerd wordt en dat
graag op een natuurvriendelijke wijze.
Het geld dat nu uitgegeven wordt aan Bosch en Slabbers en Bureau Buiten zou beter besteed kunnen worden aan het wegwerken van achterstallig
onderhoud in het gebied.
Ik ben tegen de bouw van een wellnesscentrum met hotel, tegen grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel, tegen de aanleg van ruim 2
kilometer aan asfaltwegen van 5 meter breed, tegen de aanleg van natuur verstorende vlonders en tegen het doortrekken van de Sloeweg.
Minimaal twee keer per week ga ik met de loopgroep hardlopen in het Nollebos. Als hardlopers
hebben we absoluut geen behoefte aan asfaltpaden.
Ik ben tegen de bouw van hotels en wegennet. Denk na, behoud de natuur!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Beste, Ik kom oorspronkelijk uit Canada, Victoria, Britisch Colombia. Waar de natuur een prominente plaats krijgt en beschermd wordt. Ondanks de
overvloed aan natuur in Victoria wordt desalniettemin ontzettend geinvesteerd in haar groenvoorzieningen en waar mogelijk uitgebreid en opengesteld
aan het publiek. In mijn mening een juiste investering. Afbraak van groen is eenvoudig maar de opbouw duurt lang.
Inspraak conform formulier SBBN.
Een stadspark als ons Nollebos is een kostbaar goed. Laten we het alstublieft koesteren en veilig
stellen voor onze en toekomstige generaties.
Geen verdere bebouwing buiten de afspraken om. Rust in het bos, voor mens en dier.
Alleen de bouw van een wellnesscentrum met hotel zou ik toestaan.
Verder ben ik beslist tegen verdere wijzigingen aan het bos en park.

455
456
457

458
459

460

461
462

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
De aanpak van achterstallig onderhoud is een belangrijk uitgangspunt van het streefbeeld.
De keuze voor de materialisatie van de paden is gekozen op basis van input van verschillende Vlissingse
sportverenigingen en de sportraad. De bestaande kiezelpaden en houtsnipperpaden werden vanwege
blessuregevoeligheid afgeraden.
De geasfalteerde hoofdroute beslaat slechts een deel van de paden in het gebied en is voor een groot deel ook in
de huidige situatie geasfalteerd. Er worden voldoende secundaire paden voorzien met schelpenverharding.
De materialisatie is tevens afgewogen in relatie tot de wensen van andere gebruikers als fietsers en mindervaliden: er moet in het streefbeeld immers rekening gehouden worden met verschillende doelgroepen.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij tevens naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
De keuze voor de materialisatie van de paden is gekozen op basis van input van verschillende Vlissingse
sportverenigingen en de sportraad. De bestaande kiezelpaden en houtsnipperpaden werden vanwege
blessuregevoeligheid afgeraden.
De geasfalteerde hoofdroute beslaat slechts een deel van de paden in het gebied en is voor een groot deel ook in
de huidige situatie geasfalteerd. Er worden voldoende secundaire paden voorzien met schelpenverharding.
De materialisatie is tevens afgewogen in relatie tot de wensen van andere gebruikers als fietsers en mindervaliden: er moet in het streefbeeld immers rekening gehouden worden met verschillende doelgroepen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

42

Nr.
463

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

464
465

Zienswijze (ingediende reactie)
Ik kan me niet vinden in de plannen van de gemeente voor de inrichting van het nollebos. Zeker nu in dit Corona tijdperk wordt de waarde van de natuur
weer duidelijk, de waarde van stilte om je op te laden. Laat ons meer verbinden met de natuur en zuinig zijn met wat we nog hebben. Laten we de jeugd
leren met de natuur om te gaan in de vorm van een voedselbos, een stadstuin. En zo een voorbeeld te zijn voor de toeristen. Laten we qde bomen onze
dwalingen van de co2 uitstoot rechtzetten, door het om te zetten in zuurstof. Laat onze bomen zorgen voor koeling met de toenemende hitte in het
klimaat.
Bovendien waarom geeft men de indruk dat er inspraak is in de plannen? Terwijl er niet naar geluisterd wordt. Dit maakt de gemeente niet betrouwbaar.
Ik ga graag met u in gesprek over mijn ideeën voor het Nollebos.
Geen hotel en geen huisjes parken in het nollebos. Het nolle bos is juist 1 van de mooie dingen in Vlissingen.
Inspraak conform formulier SBBN.

466

Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 466”).

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 466”).

467
468

Dubbel met 241
Aandacht voor de bijzondere natuur, de biodiversiteit en het onderhoud zou zeker prima zijn.
Het aanpakken van de bestaande wandelpaden zou mooi zijn. Ook voor de mindervaliden en ouderen.
Meer doen met het cultureel erfgoed is prima met wel volgens het streefbeeld.
Wat absoluut niet kan grootschalige uitbreiding van sauna en kanovijver. Uitbreiding/ verbetering prima maar wel
binnen het bestemmingsplan. En wat te denken over het tegenwoordig zo belangrijke stikstofbeleid. Dan liever
gewone huizen bouwen voor de inwoners van vlissingen.
Geen grootschalige uitbreiding van paden en asfaltwegen. Waarom wegen door een natuurgebied. Dit geeft een
verstoring van de natuur. Laten we de natuur de natuur houden en zeker niet nog meer routes er door heen laten
lopen. En zeker niet meer autoverkeer.
Geen extra toegang voor de sauna vanaf de rotonde Sloeweg. Waarom zou dit moeten. Wat is de toegevoegde
waarde? Er loopt toch al een weg naar toe. Verbeter deze dan als dat nodig is. En zeker geen nieuwe weg aanleggen
want hier door moet er natuur wijken.

469

Geacht College,
Het Nollebos/Westduinpark moet wat mij betreft een gebied blijven waar alle ruimte gegeven wordt aan de natuur. Daarom wil ik dat toekomstige
investeringen eerst en vooral ten goede komen aan het in stand houden van de natuurwaarden in het bos en park. De afwisseling tussen bos en open
ruimtes vind ik mooi.
Dus wel:
• een natuurvriendelijk onderhoud;
• een plek om te recreëren, een plek die rust uitstraalt;
• een directe verbinding met het natuurgebied ten noordwesten van de Van
Woelderenlaan (achter Martina);
• vernieuwing van de bedrijven Kanovijver en Sauna op het eigen terrein (of een
vervangende locatie van gelijke omvang voor de Kanovijver);
• voor iedere voetganger/rolstoelgebruiker goed begaanbare paden, waar fietsen gedoogd wordt.
En niet:
• grootschalige uitbreiding van Sauna en Kanovijver met o.a. verblijfsrecreatie;
• een ingang tot het Westduinpark via de rotonde bij de Sloeweg/Van Woelderenlaan
• geen ruime asfaltpaden t.b.v. fietsers (het park wordt begrensd door goede fietspaden).
Ik wil, dat het Nollebos/Westduinpark zoveel mogelijk in de huidige staat behouden blijft.
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig
onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier
worden uitgevoerd.
Ik ben beslist tegen:
• De bouw van een groot wellnesscentrum met hotel,
• Grootschalige, uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,

Dubbel met 241
Hartelijk dank voor uw reactie. Goed dat u zich in verschillende onderdelen van het streefbeeld herkent.
Wat betreft uw opmerking over de bebouwing verwijzen we naar de raadsopdracht van december 2017 voor de
totstandkoming van het streefbeeld. Daarin wordt binnen de gestelde zoekgebieden en kaders ruimte gegeven
voor de ontwikkeling van de kanovijver en de sauna. De ruimtelijke kaders voor bebouwing uit het streefbeeld
passen binnen deze raadsopdracht. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder
antwoord 1 onder deze tabel.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie waarbij
asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze paden niet dusdanig te verbreden
dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien
(fietsers en wandelaars), echter wel met een functiescheiding. Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor
minder valide doelgroepen. Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De
uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de
vervolgfase.
Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds in een nieuwe, directe,
groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook in kortere verkeersbewegingen van
gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande ontsluiting. Het ligt voor de hand om de
verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat.
Indien dat gebeurt kan ook de bestaande autoverbinding uit het park verdwijnen.
Of deze verbinding er daadwerkelijk kan komen moet in een later stadium overigens nog op haalbaarheid worden
onderzocht.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

470
471

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Wij nemen uw inspraakreactie voor kennisgeving aan. Ook verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

43

Nr.

472

473

474
475
476

477

478
479
480

Zienswijze (ingediende reactie)
• Het doortrekken von de Sloeweg het Nollebos in.
• De aanleg van een 2 km. groot netwerk van 5 m. brede asfaltwegen.
 Verstoring van de natuur door de aanleg ven vlonders.
 . Uitbreiding van alle bebouwing in het bos.
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 472”).

Reactie

Ik wil graag dat ons Nollenbos een gebied blijft waar je je in de natuur lopend kunt ontspannen,
dat het rustig blijft en dat er niet teveel verandert. Dat de rust behouden blijft.
Wel heb ik gezien dat er achterstallig onderhoud is van paden, oevers etc. Ik hoop dat dat kan
worden aangepakt en op een natuurvriendelijke manier kan worden uitgevoerd. Het park / bos
kan dan nog beter en op een relaxte manier gebruikt worden door alle leeftijdsgroepen, inclusief
mensen met een beperking.
Brede geasfalteerde fietspaden lijkt mij alleen maar voor meer chaos en gevaarlijker situaties te
zorgen. Wellicht dat smallere geasfalteerde fietspaden naast een afzonderlijk voetpad dit kan
voorkomen..
Ik ben beslist TEGEN:
* de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
* grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
* het doortrekken van de Sloeweg het Nollenbos in... WEG RUST EN NATUUR
* de aanleg van een ong. 2 km groot netwerk van 5 meter!!!!! breed asfaltwegen
* extra verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Ik ben hier pas komen wonen, maar klim meteen in de pen voor behoud van het HUIDIGE
RUSTIGE GROENE-LONGEN NOLLENBOS na een zeer prettige kennismaking met het
Nollenbos. Ik zou het echt doodzonde vinden als het beetje natuur wat we nog hebben hier, weer
doorkruisd moet worden met grote brede asfaltwegen en moet wijken voor grootschalige
nieuwbouw zoals hotel en/of wellnesscentrum... Die kunnen ook gebouwd in beter toegankelijk
en reeds bebouwd gebied bijv. aan de boulevard.
Inspraak conform formulier SBBN.
Ik wandel graat door het Nollebos. Ik heb er geen problemen mee indien de sauna wordt gemoderniseerd en mooi opgaat in het landschap. Dat moet toch
niet zo moeilijk zijn?
Inspraak conform formulier SBBN.
Hierbij moet opgemerkt dat er door de Gemeente op dit moment, op belangrijke onderwerpen, geen
tot onvoldoende transparantie aan de inwoners wordt geboden. Het gaat met name over vragen waar
blijkbaar na het vaststellen van de visie pas antwoord op kan worden gegeven. Dit is een
verontrustende constatering voeg daarbij dat er door de Gemeente onvoldoende inzage wordt
verstrekt in alle afspraken. Een belangrijke voorwaarde om een/het plan te realiseren.
Ik ben tegen de nieuwe plannen. Het is schandalig, dat er niet naar eigen inwoners wordt geluisterd, die zeker in zomertijd in het verdomd hoekje worden
gedauwd, door de nu al vele toeristen. Ook in tijden, dat het milieu zo belangrijk is, is het een absurd plan . Ons enige stuk groen, waar je nog kan
ontspannen en genieten, wordt ons afgepakt. Schandalig!!! Wanneer tellen eigen bewoners eens.
Inspraak conform formulier SBBN.Het Nollebos is een waardevolle aanvulling aan het woongenot in Vlissingen
Inspraak conform formulier SBBN.
Waarom moet elk stukje natuurgebied geofferd worden.Nederland is al zo vol gebouwd.Later krijgen we er spijt
van.Er zijn genoeg hotels.Ook in vlissingen.Brittannia is ook nog in de picture en nog steeds niet herbouwd,doe hier
eerst eens wat aan.Geen hoogbouw svp

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 472”).

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Hartelijk dank voor uw reactie. In het streefbeeld zijn spelregels (criteria) opgenomen hoe de gebouwen op
kunnen gaan in het landschap.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en 3 onderaan deze tabel.

Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan. Voor een nadere toelichting op het participatieproces verwijzen wij
u naar antwoord 3 onderaan deze tabel.

481

Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en 3 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 en 3 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

482
483

Inspraak conform formulier SBBN.
Dubbel met 570

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Dubbel met 570

484
485
486

Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Verontrust door zeer wisselend beleid van de gemeente Vlissingen. Wie wordt er beter van,
niet de bewoners van Vlissingen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
487
488
489
490
491
492
493
494
495

496

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Wat gebeurt er met het klimaat? En wat kunnen wij er aan doen! Wat wij hebben aan natuur,
Houd het puur!!
Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Laat het Nollebos/Westduinpark alstublieft een gebied blijven waar wij kunnen genieten van
de natuur en de rust. Verwoest dit niet.
Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Houdt het natuurlijk en asfaltvrij zonder commercie
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Zeker na het art. in de PZC over invulling en bebouwing Nollebos/Westduinpark, ben ik
mordicus tegen de uitlevering van dit gebied aan projectontwikkelaars!!!
Inspraak conform formulier SBBN. Aanvullende opmerking: Een oase van rust die steeds belangrijker wordt voor mens en dier. Dit verstoren zou bijna dom
te noemen zijn. In een stad die steeds meer gaat bruisen is dit een must.
Geen hoge bebouwing in het Nollebos. Geen bredere verkeersweg in het Nollebos. Wat is het nut van een trap/tribune verbinding.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het amfitheater is slechts een suggestie voor de uitwerking van een verbinding tussen de Boulevard en het
Nollebos. In welke vorm deze daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is in een later stadium aan de orde.
Overigens werd de gedachte van een amfitheater goed ontvangen in de werksessies.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

497

Inspraak conform formulier SBBN.
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de
natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en natuurvriendelijk onderhoud voor
paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN.

498
499

Inspraak conform formulier SBBN.
Inspraak conform formulier SBBN.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

500

Wij ervaren de samenwerking met alle betrokken partijen in dit geheel als erg positief. Dat er iets, aan de oevers, onderhoud en waterkwaliteit moet
gebeuren staat, voor iedereen wel vast.
Het is goed om in het streefbeeld de inbreng en resultaten van de vele uren werk, die onze vrijwilligers aan onderzoek hebben besteed en nog besteden,
terug te zien.
Wij zien het geschetste streefbeeld als de juiste basis voor de verdere ontwikkelingen.
Wij zien het in het streefbeeld genoemde samenwerken, in de toekomst, met alle betrokken partijen positief
tegemoet.
Met alle aandacht lazen wij het rapport van Bureau Buiten. Wij vragen ons af of de voorgeschotelde data reëel
is en begroting uit dit rapport anno 2020 te realiseren is. Wij denken dat op deze basis ondernemen te risicovol
zal zijn. Voor nu zullen wij binnen de mogelijkheden blijven ondernemen met alles wat wij nu voor handen hebben.
Wel blijven we met de grootste belangstelling alle ontwikkelingen volgen.
Wij rekenen zeker op uw inzet.

Hartelijk dank voor uw positieve inspraakreactie.

501

502

Naar aanleiding van de opstelling van een streefbeeld Nollebos-Westduinpark wil ik mijn bezwaar tegen dit plan aantekenen. Ik zal dit hieronder op enkele
punten nader toelichten.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Keuzes die in het ruimtelijk kader van het streefbeeld zijn gemaakt (zoals de verkleining van het zoekgebied bij de
sauna en het alternatieve zoekgebied van de kanovijver) zijn ruimtelijk gemotiveerd en integraal afgewogen tegen
de kernkwaliteiten van het gebied zoals natuur, landschap en cultuurhistorie . Ook zijn de uitgangspunten van de
Kustvisie toegepast.
De ruimtelijke kaders voor bebouwing zijn op financiële haalbaarheid onderzocht (het rapport van Bureau
BUITEN). Dit is gedaan door een binnen de ruimtelijke kaders passend concept financieel te toetsen.
Vanzelfsprekend zijn ook andere invullingen mogelijk. Dit is uiteindelijk aan de ondernemer zelf. In het rapport en
de bijbehorende rekenmodellen worden kengetallen onderbouwd en met bronvermelding toegepast. Wij zijn van
mening dat het een gedegen rapport betreft dat aantoont dat er binnen de ruimtelijke kaders een haalbaar
concept te realiseren is.
Aanvullend merken wij op dat in de inleidende tekst bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing nadrukkelijk
vermeld zal worden dat er sprake is van een sauna- en/of beauty en wellnesscentrum. In de inleidende tekst
wordt namelijk (alleen) nog over een saunavoorziening gesproken.
Naar aanleiding van de inspraakreacties en de kaders van de gemeenteraad uit 2017 zal ook bij de ruimtelijke
kaders voor bebouwing het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ toegevoegd worden aan de tekst. Dit houdt in
dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen. Deze tekst is in het streefbeeld tot op
heden opgenomen onder de beschrijving van de opgave (blz. 17 van het streefbeeld). Tevens wordt bij de
ruimtelijke kaders voor bebouwing herhaald worden toegevoegd dat de initiatiefnemers direct, danwel indirect
bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het streefbeeld en dat er sprake met zijn van een centrale
bedrijfsmatige exploitatie als één concept. Op bladzijde 2 van voorliggend eindverslag worden alle aanpassingen
van het concept-streefbeeld weergegeven.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

Reactie

503

Zienswijze (ingediende reactie)
Mijn bezwaar richt zich vooral op de grootschalige bouwwerken die ongetwijfeld een aanslag op de natuur zullen plegen. Dit is niet in overeenstemming
met het huidige bestemmingsplan. De verstoring door de bouw op de omliggende natuur van een wellnesscentrum en twee grote hotels zullen dat niet
alleen veroorzaken door hun eigen aanwezigheid, maar ook door het aantrekken van de vele bezoekers en hotelgasten.
Dat het hotel bij de sauna zelfs drie verdiepingen zal krijgen is onmogelijk inpasbaar in de natuurlijke omgeving. Zo’n hotel hoort thuis op de boulevard
waar er ongetwijfeld nog meer verdiepingen op kunnen worden gebouwd. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat we voor de accommodaties in het
Nollebos een projectontwikkelaar aantrekken, terwijl op de Boulevard een projectontwikkelaar de vestiging van een dergelijk hotel tegenhoudt.
Het doortrekken van de weg vanaf de rotonde naar het wellnesscentrum is eveneens een verstorende factor van betekenis. Het gemotoriseerd verkeer
krijgt door deze asfaltweg bovendien de uitnodiging nog sneller naar de accommodaties te rijden waardoor deze verstoring extra wordt versterkt. Beter is
het om de huidige toegang via de Zwanenburgseweg te handhaven. Dit is in overeenstemming met de huidige opvattingen van verkeerskundigen
om wegen niet te verbreden maar juist smal te laten of te versmallen. Het verkeersbeeld wordt daardoor aanzienlijk rustiger. De Gemeente Vlissingen past
deze methode zelf ook toe. Denk hier bijvoorbeeld aan het versmallen van de ventweg aan de Burgemeester van Woelderenlaan. De aanleg van een
netwerk van 5 meter brede paden is behalve een ernstige verstoring voor de natuur eveneens een aantasting van de verkeersveiligheid. Ik ga er van uit dat
er bij het streefbeeld gedacht is om daarop geen gemotoriseerd verkeer - zoals auto’s, scooters en bromfietsen - plaats te laten vinden en alleen
toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.
Maar ook hier geldt (zie de vorige alinea) dat verbreding en asfaltering met name de fietsers zal doen versnellen, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot
onveilige en dus gevaarlijk situaties. Mijn bezwaar richt zich met name op de drie bovenstaande punten omdat ze een aanslag plegen op de
natuurwaarden en de rustieke sfeer die het huidige Nollebos zo kenmerken. Ik hoop en verwacht dat het gemeentebestuur deze punten niet uitwerkt in
het definitieve plan. Het aangekondigde onderhoud dat erg noodzakelijk is, onderschrijf ik van harte.
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 503”).

504

Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 504”).

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 504”).

505
506

Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 505”).
Beste,
Hierbij mijn 10-wensen-lijst voor het beroemde Nollebos in Vlissingen! Op naar een gezonder Vlissingen!
1/ Ik wil graag dat het het Nollebos/Westduingebied van de Vlissingers blijft. Geen projectontwikkelaars in een wandelnatuurgebied dat van ons is! Zij
denken hier een slaatje uit te slaan omdat ‘ambtenaren' omgekeerd te werk zijn gegaan. Advies is: De ondernemers compenseren en uitkopen tegen
reëele bedragen, gewoon berekend naar de huidige waarde. Duswat het zou opbrengen bij verkoop en overname. Geen dubieuze spelletjes.
2/ Ik wil graag dat het gebied een 'groene long' blijft. We hebben allemaal zuurstof nodig. Zeker de periode Covid-19 heeft aangetoond dat er ontzettende
veel werd gewandeld.
3/ Ik wil dat het hele gebied aangepakt wordt op achterstallig onderhoud.
4/ Ik wil graag dat Vlissingen ook tot de gezondste steden van Nederland gaat behoren. Zie het bericht hieronder dat vandaag over Groningen werd
gepresenteerd. Als een stad als Groningen het belangrijk vindt voor haar inwoners dan kan Vlissingen niet achter blijven!
5/ Ik wil niet dat er een grootschalig hotel met welles in het gebied wordt gerealiseerd. Vlissingen biedt genoeg andere en alternatieve plekken waar dit
veel beter gerealiseerd kan worden en voor de ondernemer veel lucratiever zal zijn om dat het dan in de loop en in het oog zal zijn.
6/ Maak van de huidige sauna een kinderboerderij met manége. Een recreatie dat in een park of bos thuishoort! Waar iedereenvan kan genieten. Met een
pannenkoekenhuis. Maar binnen de bestaande lijnen qua bebouwing.
7/ De update van de kanovijver moet binnen de bestaande grenzen en kleinschalig aangepakt worden. Speeltuin met horeca en max 10 kamers. Qua
architectuur moet het binnen het DNA van de stad passen.
8/ Geen verstening als het niet nodig is. Dus geen doorgaande weg door een bos/park. De natuur heeft het al moeilijk genoeg om overeind te blijven
9/ Ik wil graag dat er een bos/parkwachter wordt aangesteld. Iemand die aanspreekbaar is... en zichtbaar is.
10/ Ik wil dat er een diepgaand onderzoek wordt verricht naar de vervuiling van de waterpartijen. Er wordt illegaal geloosd. Ook moet dit onderzoek
gericht zijn op eventueel een verbinding met de Noordzee te herstellen door middel van een afsluitbare kunnen door de duinen, waar ook doorheen
gewandeld kan worden richting het strand. Lopen over het fenomeen eb en vloed.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de
natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Ik wandel regelmatig in het Nollebos via wandelvereniging DVT en WIK uit Vlissingen

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 505”).
Aankoop door de gemeente van de eigendommen van de ondernemers in het gebied behoort niet tot de
raadsopdracht voor de opstelling van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Conform de raadsopdracht uit
2017 worden de ondernemers mogelijkheden geboden voor de toekomstige uitbreiding van hun ondernemingen.
Op basis van de opdracht van de gemeenteraad en de gesprekken met de ondernemers is de functionele invulling
van de toekomstige ondernemingen op hoofdlijnen ingekaderd. Een kinderboerderij met pannenkoekenhuis of
een speeltuin met horeca en kleinschalig verblijf past in de kaders voor de kanovijver, maar de daadwerkelijke
invulling is aan de ondernemers zelf.
Uitgangspunt is ook dat de bestaande kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven en waar mogelijk
versterkt worden (bijvoorbeeld op het gebied van natuur) en beter onderhouden worden. Voor een nadere
toelichting verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

507

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 503”).

De gedachte voor een bos/ parkwachter dient nader te overwogen worden bij de opstelling van de onderhoudsen beheersplannen.
In het, samen met het waterschap, op te stellen waterbeheerplan worden de maatregelen voor een beter
waterbeheer opgesteld. Omwille van het kwetsbare watersysteem en de invloed daarvan op de omliggende
natuur is in het streefbeeld bewust niet gekozen voor het grootschalig verbinden van waterpartijen. Een open
verbinding met de Noordzee behoort dus niet tot de mogelijkheden.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
508

509

510

511
512
513

514

Zienswijze (ingediende reactie)
Inspraak Streefbeeld Nollebos/Westduinpark
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig is en dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig
onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan het beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel,
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in,
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m. brede asfaltwegen,
- de verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
515

516
517

518

519

520
521

522

Zienswijze (ingediende reactie)
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN
Naar aanleiding van de berichtgevingen over de plannen het Nollebos te veranderen wil ik als ingezetene van de
gemeente Vlissingen graag mijn bezwaren hiertegen inbrengen.
Ik ben absoluut tegen de bouw van een wellnesscentrum met hotel
Grootschalige uitbreiding van de kanovijver met hotel
Het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in,
De aanleg van brede asfaltwegen,
De verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders.
Verder ben ik tegen uitbreiding van recreatieverblijven binnen 1 km van de kust; er zijn al zoveel
recreatiewoningen en hotels, en er blijft te weinig natuur over. Projectontwikkelaars plukken de voordelen, de
bevolking de nadelen.
De enige plek waar je nog rustig kan wandelen in de stad maar ook in dit deel van Walcheren is cruciaal voor ons als
mens. Dit is tijdens de corona maar weer gebleken. Niet alles draait om geld geld geld en toeristen in gebouwen
stoppen. Je hebt naast strand ook rust en groen nodig omdat dit behoort tot de mix waardoor de toeristen naar je
gebied komen. Waarom dit dan vernietigen....? Onbegrijpbaar en staat los van de werkelijke vraag van toeristen,
naast strand hoort daar ook groen bij.
Bovendien staat hotel Britannia nog steeds leeg op de boulevard; als schandvlek van gemeente Vlissingen. Doe daar
eerst wat aan....
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN Aanvullende opmerking: regelmatig bewegen is heel gezond voor een mens en daar is het Nollebos heel geschikt voor.
Ouderen kunnen er wandelen, jongeren er hardlopen, fietsers kunnen er mountainbiken.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders te Vlissingen,
Tot mij grote verontwaardiging vernam ik dit afgelopen weekend dat wij de burgers van Vlissingen en anderszins nog tot 1 november kunnen protesteren
tegen jullie gemaakte plannen voor vakantie-recreatie-plannen in “ons Nollebos”. Als ik het goed heb begrepen zijn dat plannen voor 500 vakantiehuisjes,
hotels + 5 km lange autoweg dwars door “ons Nollebos” heen = 5.000 vakantiegangers op dat kleine stukje bos??? Hoe bestaat dat?? Hoeveel
parkeerplaatsen voor auto’s?

Reactie
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Ten aanzien van uw
aanvullende opmerking merken wij op dat deze functies juist behouden moeten blijven en versterkt waar
mogelijk.
Het streefbeeld is het resultaat van een uitvoerig participatieproces waar elke Vlissinger aan deel heeft kunnen
nemen. De in uw inspraakreactie weergegeven veronderstellingen komen niet overeen met de inhoud van het
streefbeeld. Zo is er geen sprake van vakantiehuisjes en een 5 kilometer lange autoweg.
De inhoud van het streefbeeld heeft geen relatie met de compensatiegelden voor de marinierskazerne. Met
welke middelen het streefbeeld gerealiseerd gaat worden is onderdeel van de volgende (uitwerkings)fase.
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Nr.

523
524
525

526

527

Zienswijze (ingediende reactie)
Zomaar ineens, doordouwen dat plan! Stoppen gelijk met die plannen! Wij hebben totaal geen groen of parken in Vlissingen. Het is “ons recreatiegebied”
voor vele fietsers, Vlissingers en vakantiegangers. 90% van de Vlissingse burgers + zelfs de vakantiegangers hier zijn er faliekant op tegen!
Waarom luisteren jullie nooit, nooit naar de wensen in Vlissingen van de bevolking + o.a. de gewone mensen? De gemeente hoort er voor ons te zijn! Niet
andersom. IN ons belang! Bovendien is er zo’n 3 à 4 jaar geleden een nieuwe wet aangenomen van “Melanie Schulz” toe minister van natuur en recreatie
en cultuur en milieu. Dat was “de wet op kustbebouwing”! Heeft er al iemand uitgezocht of dit plan van jullie eigenlijk wel uitgevoerd kan en mag worden?
Die nieuwe “milieuwet” is er niet voor niets gekomen toendertijd!
Ik ga dus een protestbrief schrijven hierover naar de Tweede Kamer met de vraag of dit plan van de gemeente Vlissingen zomaar mag en kan doorgaan,
met die nieuwe “milieuwet kustvevouwing”!
Bovendien vraag ik me af waarom jullie dit plan voor een “vakantiepark” bij Vlissingen niet in het “Ritthemse Bos” realiseren. Ruimte genoeg daar voor een
hotel, een glijbaan een zwembad en jongeren0centrum waar hard gebrek aan is op “Walcheren”. Het had ook allemaal gekund op de plek waar de
“marinierskazerne” moest komen. Een unieke plek voor een groot vakantiepark! Bij Ritthem kan de zeedijk kilometers lang met zand opgespoten worden.
Daar kan dat vakantiepark dus ook komen, middenin een prachtig bos gelegen tussen vijvers, groen, enz. enz. Hierbij laat ik dus een sterk protest horen en
schrijf naar de Regering over dit onmogelijke en onnodige plan om in “Ons Nollebos” een groot vakantiepark neer te droppen.
Bovendien heb ik vernomen dat jullie “gemeentelijke schuld” gedeeltelijk of helemaal is kwijtgescholden, door die affaire met de mariniers-kazerne.
PS: is mijn vraag: is dit dan nog wel nodig? Voor jullie financiële toestand en tekorten van de gemeente Vlissingen? Of is die financiële schuld nu
gedeeltelijk of geheel opgeheven?? In dat geval is het dus een onnodig plan!
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: onze gedeelde ruimte mag niet vermarkt worden door een claimerige partij, die enkel op geld uit is.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Het doet me verdriet dat de weinige bomen die de Zeeuwse kust heeft, bedreigd worden in het belang van geldbejag.
Inspraak conform formulier SBBN
It goes beyond belief that you can even contemplate ruining the most beautiful area in Vlissingen!!!
In onze zucht naar “ een groen milieu” verkiest u de “mammon”???
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Ben niet tegen uitbreiding sauna, kanovijver, maar zo min mogelijk stenen en veel groen, geen huisjes en hotels. Kleinschalig, Het
nollebos moet vooral groen blijven.
5,5 jaar geleden zat u in het gebouw van de Sauna, waar u een presentatie hield van mogelijke grootschalige plannen ten aanzien van het Nollebos en het
Westduinpark. Dit deed u tezamen met verschillende andere stakeholders, waaronder de 2 ondernemers van de Sauna en de Kanovijver.
Naar mijn mening zouden die plannen het groene karakter van dit gebied behoorlijk aantasten.
Ik was er dus niet blij mee en heb dat die avond ook duidelijk laten merken.
Als ik kijk naar het Streefbeeld wat er nu op tafel ligt, 5,5 jaar later, dan lijkt het in eerste instantie alsof u een en ander hebt teruggeschroefd.
Het is echter slechts een Streefbeeld, wat nog geen plan of uitvoeringsplan te noemen is. Ik vrees daardoor, door deze werkwijze, dat dit mogelijk een
opstap is naar verdergaande ontwikkelingen in dit gebied, wat nu nog niet te zien is. Bij de uitvoering / uitwerking van de richtingen en ideeën zoals die in
dit Streefbeeld zijn verwoord zullen zodanig aanpassingen (o.a. infrastructurele) toegevoegd kunnen/moeten worden die leiden tot meer aantasting van
het groen. Met aanpassingen bedoel ik ook toegevoegde voorzieningen i.v.m. dagrecreatie en verblijfsrecreatie.
Vorige week las ik iets over de Zeeuwse Kustvisie. De Provincie zou gesteld hebben dat daar rekening mee gehouden dient te worden. Die visie heeft een
overeenkomst met het Streefbeeld: de richtingen en uitgangspunten worden aangegeven.
Met nadruk wil ik hierbij stellen dat vooral de uitwerking, de invulling en de mate ervan op een democratische en transparante manier dienen plaats te
vinden.
U gaat er prat op rekening te willen houden met de meningen van alle betrokkenen en belanghebbenden. De bewoners van Vlissingen wilt u alle ruimte
geven om hun mening te zeggen.
Naar mijn mening, nu en afgelopen 5,5 jaar, is er een zeer grote weerstand tegen de ideeën die verwerkt zijn in dit Streefbeeld.
Het komt er op neer dat er op deze manier de deur opengezet wordt voor meer verstening, meer drukte, meer toerisme met alle negatieve gevolgen voor
flora en fauna. Daar ben ik op tegen.
Kenmerken, kernkwaliteiten, richtingen en streefdoelen kunnen duidelijk zijn, maar de mate waarin die tot uiting dienen te komen is iets waarover gepraat
kan worden met alle betrokkenen. De grote hoeveelheid reacties van de kant van de Vlissingse bewoners is iets waar u rekening mee dient te houden. Het
kan (en soms moet) doorslaggevend zijn in uw eindoordeel, vooral als u democratie zo hoog in uw vaandel heeft.
Als u kijkt naar de gebieden, de wijken en de stadsranden in de gemeente Vlissingen, inclusief Ritthem, dan ziet u veel bouwactiviteiten, die veel groen
aantasten. U ziet ook locaties waar veel aandacht is voor verblijfsrecreatie. Dit neemt sterk toe, met name in het Scheldekwartier, langs de boulevard.
In de omgeving van Ritthem zijn er plannen om uitvoering te geven aan de compensatieplannen ivm de annulering MarKaz. Veel groen moeten we de
laatste jaren inleveren.
Daarnaast grote wooncomplexen voor studenten en straks voor arbeidsmigranten.
De bouwplannen tussen Souburg en Middelburg, de Kenniswerf e.o., het Stationsgebied, WestSouburg.
Heel veel groen leveren wij al in.

Reactie

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Hoewel hier inderdaad sprake is van een streefbeeld schetst dit duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden
die de ondernemers in de toekomst zouden moeten krijgen. Toekomstige plannen van deze ondernemers worden
aan dit streefbeeld getoetst.
Voor deze toekomstige plannen zal een bestemmingsplanprocedure gevoerd moeten worden, waarbij wederom
inspraak mogelijk is.
In het streefbeeld is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Kustvisie. Voor wat betreft de invulling
van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal
ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Voor uw opmerkingen over het behoud van groen verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

528

529

530

531

532

Zienswijze (ingediende reactie)
Daarom dat ik graag wil dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen,dat het rustig is en dat er niet veel verandert. Wel is er
achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door
alle leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Ik ben niet tegen meer aandacht voor het toerisme. Op dit gebied kan er meer ontwikkeld worden, wat goed is voor de economie en werkgelegenheid in
Vlissingen. Maar zoals gezegd: hier werken we al hard aan. Dit hoeft daarom niet ten koste te gaan van het Nollebos / Westduinpark, die dienen te
fungeren als een stadspark en een groene long van Vlissingen.
Daarom ben ik beslist tegen:
• De bouw van een groot wellnesscentrum met hotel,
• Grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,
• Het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in,
• De aanleg van een 2 km. groot netwerk van 5 m. brede asfaltwegen,
• Verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- als participant heb ik meegedaan aan de werkgroepen en vanuit het proces en de opdrachten gesteld, dit onderzoek steeds is gestuurd richting
grootschalige uitbreiding van de twee ondernemingen. En hierbij stel ik voor, het gehele proces over gedaan moet worden, met een onafhankelijk
toezichthouder.
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel is niet gewenst.
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel, kan niet.
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in, is ongewenst.
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen, is absurt.
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders is verspilling .
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Er een mogelijkheid is om
natuurliefhebbers tegen te komen. Wel is het prettig als er een goed en natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt, uitgevoerd door een
natuurvrienden vereniging. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Ik wil kenbaar maken dat ik beslist tegen bouw grootschalig wellnes ben met hotel.©
Doortrekken Sloeweg en asfaltwegen en vlonders.
Aub het bos graag zo houden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.

Reactie

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Wij nemen u inspraakreactie voor kennisgeving aan. Voor nadere onderbouwing verwijzen wij u naar antwoord 1
onderaan deze tabel.
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
533

534

535

536

537

538

539
540

541

Zienswijze (ingediende reactie)
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Ik verzet me tegen het voornemen om het Nollebos te bebouwen:
De mogelijke stikstofvervuiling (-25% in 2020) zal de natuur en omgeving mogelijk aantasten
Er zijn andere plaatsen om bebouwing te realiseren in de stedelijke context
Het ontneemt de kans op een natuurlijke horizon van bos en strand
Dit is niet gunstig voor de eigen bewoners, enkel voor derden.
Hopelijk houdt u rekening met de burgers en dit uniek gebied,
Inspraak conform formulier SBBN
Het is tijd dat dit onderwerp nu eindelijk van de agenda gaat. Er is al jarenlang een groot protest tegen verandering van het Nollebos/Westduinpark. De
politiek is er voor de burgers en niet voor een paar ondernemers.
Dubbel met 496
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN

Reactie
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit heeft er tot op
dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet. Hierdoor is de verwachting dat dit
bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Dubbel met 496
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.
542

543

544

545

Zienswijze (ingediende reactie)
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Hierbij ontvangt u mijn bezwaren tegen uw integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark.
Het gestelde in de ingezonden brief van P.L. Brounts, gepubliceerd in de PZC van zaterdag 15 augustus 2020, genaamd: “Adriaan Geuze (3)” maakt hier
deel van uit.
Zeeland is vol is en de grens van het aantal toeristen dat Zeeland aandoet is allang overschreden. Zeeland wordt hierdoor voor de bezoekers èn eigen
inwoners steeds minder aantrekkelijk. Er komen alsmaar meer recreatie voorzieningen bij, terwijl de infrastructuur hierop niet of nauwelijks wordt
aangepast, met als gevolg meer drukte, files en meer ongelukken. De aanrijtijden voor hulpverleners worden hierdoor steeds langer.
Stel u voor dat er een ramp gebeurt in Zeeland. Hoe denkt u dat de mensen geëvacueerd kunnen worden als de A58 in de vakantieperiodes al vast staat
door files met voornamelijk toeristen? Ook het water- en energieverbruik stijgt aanzienlijk tijdens de vakantieperiodes, waardoor er een tekort kan gaan
ontstaan. De drinkwatervoorziening
staat al onder druk door langdurige droge perioden waarin de waterstand van de Maas zakt. De leefbaarheid van de eigen inwoners daalt hierdoor.
U streeft naar 33% meer verblijfsaccommodaties. Mijn mening is dat het aantal verblijfsaccommodaties moet worden teruggebracht tot 33% of minder.
Help de natuur, het klimaat, de weidsheid van de omgeving en de rust te verbeteren in plaats van te verslechteren. Plant liever bomen en leg
voedselbossen aan, zoals de provincie u
voorstelt. Creëer meer rust in het bos door de verblijfsaccommodaties te verminderen en vervolgens af te breken en de grond terug te geven aan de
natuur. Breidt de parkeerterreinen niet uit en laat de onzichtbare entrees bestaan, geen trapverbinding met de boulevard en maak geen aansluiting op de
bestaande rotonde, geen hoofdroute, geen
asfalt. Dit alles teneinde een grote toeloop te vermijden. De toerist komt hier niet voor het Nollebos; de eigen inwoners wel.
Bij een van de foto’s in het stuk “concept integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark” las ik “inpassing tennis kan worden gezien als zeer problematisch
en duidt het gebrek aan waardering voor de gebiedskwaliteiten”. Dit geldt ook voor de bedrijven van de sauna en de kanovijver.
Teveel natuur is al verdwenen door bebouwing. Het lijkt wel of u economisch gewin door inkomsten van toerisme boven de natuur stelt, door uw plan om
bedrijven uit te breiden en wellicht recreatiewoningen te laten bouwen in natuurgebied het Nollebos / Westduinpark.
U kunt het als gemeente niet waar maken om dit plan door te zetten terwijl u weet dat de afgelopen 50 jaar de populaties diersoorten met twee derde zijn
afgenomen.
Maak geen koppeling tussen de dijk en de doorbraakkreek door beplanting weg te nemen. Versterk wel de relatie tussen de doorbraakkreek en de stad
door het wegnemen van bebouwing op/aan de kreek.
Maak een “sterfhuisconstructie” voor de ondernemers in het Nollebos met een opruim plicht van de reeds aanwezige bebouwing en herstel van de
oorspronkelijke beplanting.
Laat ze de ondernemingen niet verkopen en zeker niet aan projectontwikkelaars. Laat hun bebouwingen in de huidige vorm bestaan tot het eind van de
onderneming en laat ze deze niet uitbreiden of verplaatsen, slechts onderhouden. Geef geen toestemming voor extra bouwlagen.
Het Nollebos is een bos. Degradeer dit niet tot een park. Maak van het Westduinpark ook een bos. Behoud de natuur en de rust en verricht er alleen
onderhoud aan. Knap de oevers en paden op, verhard de paden niet en leg geen extra paden, vlonders en parkeerplaatsen aan. Dat verstoort alleen maar
de natuur door te grote toeloop van mensen.
Er is helaas een pad aangelegd voor mountainbikers, terwijl er al een fietspad ligt. De mountainbikers maken daarbij niet alleen gebruik van het
mountainbike pad, maar ook van de voet- èn de fietspaden. De wandelaars krijgen minder ruimte en kunnen er niet meer ontspannen lopen door steeds
alert te moeten zijn op mountainbikers. Handhaving hierop ontbreekt of is marginaal. Hef het mountainbikepad op en geef het terrein terug aan de
natuur; de mountainbikers bewijzen immers dagelijks zich niet aan de regels te kunnen houden.
Volg de visie van STEC groep (pag 22 van uw bijlage) door: “in te zetten op het behoud van de huidige kwaliteiten rust en ruimte, terughoudend om te
gaan met nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied...”
Dit streefbeeld kan niet op mijn draagvlak rekenen. Ik maak hierbij bezwaar tegen dit streefbeeld.
Voorts maak ik bezwaar tegen het ongeanonimiseerd doorzenden van mijn persoonsgegevens aan derden, zoals u per e-mail schijnt te doen. Bij
overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal melding worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.
Laat bolleboos zo het is ,voor ons.
Het fijnste plekje van vlissingen,neem ons dat niet af.
Ga eerst eens aan de gang met Brittania .
Dat is toch een aanfluiting voor de stad.
Laat on as het beetje groen houden.
Graag zal ik zien dat het Nollebos en Westduinpark BLIJFT ZOALS HET IS!!!!

Reactie
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld past binnen de kaders zoals die door de gemeenteraad in december 2017 zijn meegegeven.
Daarbij is het behoud en waar mogelijk versterken van de bestaande gebiedskwaliteiten (waaronder de natuur)
juist een belangrijk uitgangspunt. Het gebied behoud ook zijn bestaande functie als landschapspark. Verder is het
een integraal plan voor een brede doelgroep, inwoners en toeristen.
Ook merken wij op dat de wijze waarop de ondernemers hun plannen financieren, geen onderdeel uitmaakt van
het streefbeeld.
Hoe de zichtlijn op de doorbraakkreek uiteindelijk wordt gerealiseerd is nadere uitwerking. Het slopen van de
bebouwing over de kreek is daar in ieder geval onderdeel van.
Het streefbeeld voorziet in een zo goed mogelijke scheiding van de MTB route en de overige routes. Op kruisingen
moeten passende maatregelen worden genomen. Hoe dit gebeurt is uitwerking.
Uw inspraakreactie is en blijft anoniem.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Verder verwijzen wij u naar de kaders voor het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark waarbinnen de raad de
bedrijven in het Nollebos-Westduinpark een toekomst wil bieden.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Nr.

546

547

548

549

550

551

Zienswijze (ingediende reactie)
Rust en ruimte voor iedereen, niet meer bebouwing en wegen met verstoring van de rust en ruimte.
BLIJF ERVAN AF, er is weinig ruimte voor rust - ruimte en groen in de stad. Verpest is alles vlug.cn dan komt dit
nooit meer terug.
LAAT ALLES ZOALS HET IS
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 546”).

Reactie

Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Naast deze brief zend ik u een PDF van de presentatie die ik eerder aan de projectgroep getoond heb. Deze presentatie licht ik graag persoonlijk toe zoals
afgesproken, echter heb ik van u nog geen verdere reactie ontvangen.
In mijn zienswijze toon ik u kansen:
• Voor Vlissingen op de kaart te zetten door een stap vooruit te maken in de transitie met bijbehorende subsidiemogelijkheden.
• De ondernemers om dankzij deze insteek hun onderneming duurzaam te ontwikkelen en hiermee een voorbeeld functie te bekleden.
• De ongeruste burger een verdieping te bieden, door in plaats van een bedreiging te vormen
voor de natuurbeleving, deze juist te verbeteren.
Zie verder de PDF Nollebos toelichting.
In afwachting van een nieuwe gelegenheid om deze persoonlijk aan u te presenteren en toe te
lichten, verblijf ik,

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: voor de optimale natuurbeleving, vind ik het zeer belangrijk om allerlei kleine wandelpaadjes te behouden. Daar heerst nog echte
rust en stilte, en kan men o.a. zelfs ijsvogels en reeën zien! Dit in tegenstelling tot
met zij n allen in file lopen op een breed asfaltpad ...
Behoud natuur en rust zeer belangrijk met mogelijkheid voor de ondernemers om (eindelijk) hun bedrijven te kunnen vernieuwen en voortzetten. Zie veel
goede ideeën in de werkplannen 1,2 en 3, waarbij ontsluiting van de rotonde met toegangsweg(en) in/en door het park mij wel tegenstaat. Verder
voorkeur voor kleinschalige in de omgeving opgaande bouwwerken/hotels met liefst parkeren benedendeks
Bij deze mijn reactie op uw integraal streefbeeld Nollebos/Westduinpark.
Onzichtbare entree: hier hoeft men alleen een bord neer te zetten.
Oevers in slechte staat: deze kunnen hersteld worden.
Al het achterstallig onderhoud kan opgestart worden.
Hondenoverlast is niet anders als overal, er wonen nu eenmaal hondenbezitters in Vlissingen. Ik ben ervoor dat ze los mogen lopen, totaal overbodig, het
aanlijnen!
Inpassing tennis vind ik prima.
Geantidateerde voorzieningen kanovijver kunnen up to date gebracht worden zonder al te veel uitbreiding.
Uitnodigendheid van entrees is voldoende, iedereen weet immers waar het is, en toeristen vinden het ook wel, hier is men slim genoeg voor.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 546”).

Hartelijk dank voor u uw inspraakreactie en de door u ingezonden ideeën.
In de tweede helft van 2019 heeft de projectgroep verschillende gesprekken gevoerd om meer inzicht en ideeën
te krijgen voor verschillende onderdelen van het streefbeeld. Tijdens het gesprek met u (december 2019) is
aangegeven dat alle input die nog verzameld wordt (waaronder uw presentatie) wordt afgewogen in de vertaling
naar het streefbeeld. Deze vertaling is uitgevoerd door de projectgroep en BoschSlabbers en werd door deze
partijen in de laatste werksessie gepresenteerd. Vanwege de coronacrises is deze werksessie uiteindelijk pas in
september 2020 georganiseerd. U heeft voor deze werksessie van ons een uitnodiging gehad.
Ook is aangegeven dat veel van uw ideeën raken aan de bouwmogelijkheden van de sauna. Wij hebben u daarom
ook doorverwezen naar de betreffende ondernemer.
Verschillende sheets in uw presentatie suggereren een meerlaags grondgebruik, onzichtbare architectuur (opgaan
in het landschap), een autovrij gebied etc. Naar onze mening zijn al deze aspecten ook meegenomen in het
streefbeeld. De wijze waarop ze straks daadwerkelijk gerealiseerd worden (het uiteindelijke ontwerp) is veelal aan
de ondernemers zelf. Het streefbeeld schetst slechts de kaders. Daarnaast is in het streefbeeld ook rekening
gehouden met de financiële haalbaarheid en de input van de ondernemers.
Omwille van de maatschappelijke oproep voor zo min mogelijk aantasting van de bestaande natuur en omwille
van de financiële haalbaarheid wordt in het streefbeeld zo veel mogelijk uitgegaan van bestaande paden. Een
uitgebreide paden structuur op hoogte past minder in deze gedachte, maar is welllicht op specifieke plekken in
het gebied toepasbaar. Wij denken dan met name aan de verbinding tussen de Boulevard en het Nollebos.
Uw suggesties voor kansen op het gebied van actuele thema’s als klimaatproblematiek en subsidiemogelijkheden
herkennen wij en zijn ook zeker mogelijkheden die in de uitvoeringsfase nader verkend en uitgewerkt moeten
worden.
Uw bijgevoegde presentatie wordt vanwege de omvang in pdf gepubliceerd op de website van het
participatieproces: www.vlissingen.nl/nollebos.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Ten aanzien van uw
aanvullende opmerking merken wij op dat de inzet van het streefbeeld niet is om veel paden te verwijderen. Wel
dient een deel van de paden beter toegankelijk te worden gemaakt door het gebruik van schelpverharding.
Hartelijk dank voor uw reactie. Op basis van de in het streefbeeld weergegeven criteria dienen de gebouwen van
de ondernemers in het landschap ingepast te worden.
Het streefbeeld stelt als doel meer uitnodigende en zichtbare parkentrees te realiseren. Hoe dit exact moet
gebeuren wordt bekeken in de uitwerkingsfase.
Bij de bebouwingsmogelijkheden is rekening gehouden met de kaders van de gemeenteraad uit 2017 en de
uitgangspunten van de Kustvisie. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder antwoord
1 onder deze tabel.
Voor wat betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in
de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
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Nr.

Reactie
De keuze voor asfaltverharding op de hoofdroute komt voort uit de wens het park zo toegankelijk mogelijk te
maken voor minder-valide doelgroepen. Het betreft hier voor een groot deel reeds bestaande asfaltpaden.

553

Zienswijze (ingediende reactie)
De huidige padenstructuur is in mijn ogen charmant.
Ik ben tegen meer asfalt in het Nollebos/Westduinpark. Ik ben voor meer natuurlijke paden.
Ik ben voor vergroenen parkeerplaatsen.
Plannen openluchttheater zien er goed uit.
Vissteigers vind ik een goed idee.
Ik ben er tegen dat de sauna meer oppervlakte krijgt toegewezen, dan dat deze nu heeft. Dit geldt ook voor de
parkeerruimte van de sauna.
Ik ben er tegen dat de nieuwe bebouwing van de sauna 3 bouwlagen krijgt, 2 is voldoende.
Ik ben er tegen dat de kanovijver meer oppervlakte krijgt toegewezen dan dat deze nu heeft (grond,
gebouwoppervlakte en parkeerplaats). 2 bouwlagen prima, dit geeft hen al veel meer ruimte qua gebouw.
Nogmaals, ik ben tegen meer asfalt, ik ben tegen grotere oppervlakte grond zowel als bebouwing voor de sauna en
kanovijver.
Ik ben tegen eventuele nieuwe hotels, appartementen enzovoort.
Behoud de charme en het rustieke!!
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN

554

Inspraak conform formulier SBBN

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

555

Geachte gemeenteraad van Vlissingen,
Zeeland ken ik van vroeger, van toen ik nog een kind was.
Van toen de wereld nog niet zo was als nu en je eindeloos kon spelen met niks.
Sinds kort woon ik in Kleverskerke, vrienden van mij wonen vlakbij het Nollenbos. Zij voeren geen actie meer. Waarom niet? 'Verloren zaak/ zeggen ze.
De gemeente Vlissingen is failliet. De kas is leeg.
Maar wat doe je als je kas leeg is?
Welke keuzes zijn er nog meer om geld te verdienen?
Misschien een keer overleggen met de rijke buren?
Veere verdient jaarlijks meer dan 6 miljoen euro aan toeristenbelasting.
Dat is geen geheim.
Maar welke voorzieningen hebben zij voor de toeristen?
Wat doen ze met dat geld voor hun inwoners?
Wordt er geïnvesteerd in het welzijn en de leefomgeving van de inwoners van Veere?
Om maar iets te vragen:
Heeft de gemeente Veere een tropisch zwembad voor zijn inwoners?
Is er in de gemeente Veere een muziekschool of een bioscoop?
En wist u dat 8 vakantieparken langs de kust van de gemeente Veere bijna net zoveel opbrengen als
straks één vakantiepark van 89 ha in de gemeente Middelburg?
En waar gaan al die toeristen van die 8 vakantieparken uit de gemeente Veere heen als het slecht weer
In ieder geval niet naar het zwembad van Veere: want dat is er niet.
En zo heb ik de afgelopen weken nog veel meer interessante cijfers verzameld.
Dat was een gigantische klus. Maar zeer de moeite waard.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Maar de weg naar het Nollenbos is doodlopend.
Het besluit voor het Nollenbos is onomkeerbaar.
Dat is zoiets als een kurk, eens een kurk altijd een kurk.
Graag wil ik mijn kennis en inzichten met u delen.
Waarom?
Omdat ik het belangrijk vind dat niet alles te koop is.
Ik hoop dat u straks een toekomstbestendig besluit neemt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij nemen deze voor kennisgeving aan. De besluitvorming over het streefbeeld is
aan de gemeenteraad.

552

Ook in de huidige situatie is slechts een deel van het Nollebos-Westduinpark aangewezen als hondenrenveld.
Alleen in dit deel van het gebied mogen honden loslopen.
De tekst van het streefbeeld over honden zal naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast worden.
Vanwege de te ontwikkelen ecologische kwaliteiten blijft het basisuitgangspunt van het streefbeeld dat honden
welkom zijn, mits aangelijnd. Er blijft echter ook een hondenrenveld bestaan. Vanwege de ecologische kwaliteiten
van de huidige locatie van het hondenrenveld zal er wel naar een alternatieve locatie gezocht worden. Een locatie
in het Westduinpark ligt voor de hand. Dit doen we bij beleidsevaluatie hondenrenvelden (oplevering 2021). Tot
die tijd blijft het bestaande hondenrenveld in stand.
Het streefbeeld voorziet geen drastisch andere inrichting van het landschapspark. De bestaande kwaliteiten
(waaronder natuur en cultuur historie) dienen te worden behouden en waar mogelijk versterkt.
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

556

557
558

559
560
561

Zienswijze (ingediende reactie)
Meer kan ik niet zeggen.
Vol vertrouwen kijk ik uit naar uw reactie en uw wijze besluit.
is?
Ik heb kennis genomen van het door Bosch & Slabbers opgestelde streefbeeld voor het Nollebos/Westduinpark. Allereerst roept dit bij mij de vraag op wat
nu eigenlijk de status is van een 'streefbeeld', is het een plan?
Wat verder in de basis zeer problematisch is bij dit streefbeeld, is dat het een aantal tegenstrijdige waarden in zich probeert te verenigen. Het huidige
Nollebos (is er werkelijk één Vlissinger te vinden die het ‘Westduinpark’ noemt?) is weliswaar op diverse punten 'gedateerd', maar het is wel echt een park
van de Vlissinger, een stukje ‘wild’ groen dat een verademing vormt in het zeer aangeharkte Nederland. Zoals u reeds gemerkt heeft stuit het
‘ontwikkelen’ van het park (met meer bebouwing en hotels/vakantiehuisjes) op
heel veel weerstand onder de bevolking. Men heeft het gevoel dat er wat afgepakt wordt, zeker door het toevoegen van verblijfsrecreatie op deze plek als er verblijfstoeristen bezit gaan nemen van het park. In het streefbeeld wordt diverse malen genoemd dat het park er van de buitenkant weinig
aantrekkelijk uitziet, maar echt nodig is dat voor de gewone bevolking ook niet. Elke Vlissinger kent het Nollebos, het is echt 'van ons'. En kan natuur
überhaupt 'gedateerd' zijn? Natuur wordt sowieso natuurlijk nooit beter van meer bebouwing en toestroom van (veel) meer verkeer en toeristen in het
park.
Het basis van het onderliggende plan is dat het uitgaat van een opdracht van de gemeenteraad voor onder andere het inpassen van een kanovijver en een
grootschaliger beauty- en wellnesscentrum. Op dit moment vervullen die vrij marginale functies binnen het park en feitelijk maakt de kanovijver er niet
eens echt deel van uit, het ligt echt aan de entree van het park. De sauna is al geruime tijd gesloten. Ik vraag mij echter sterk af of het nieuw leven inblazen
van deze functies coimnercieel gezien überhaupt wel haalbaar is; is
hier een onafhankelijk marktonderzoek naar gedaan? Als stad lopen wij hier het risico dat na enige tijd zal blijken dat deze functies meer beslag moeten
eisen binnen het park om levensvatbaar te blijven.
Kanovijvers en sauna’s zijn tegenwoordig namelijk helemaal niet meer zo populair meer bij het grote publiek, en ik zie het makkelijk gebeuren dat na enige
tijd de uitbaters wederom aankloppen bij de gemeente om hier een andere bestemming aan te mogen geven omdat de boel anders failliet gaat. Zie
ook het drama met voorheen De Witte Raaf in Amemuiden. Gaat de gemeente hier dan in mee?
Omdat de sauna nu toch al gesloten is, is dat juist een goede gelegenheid om deze functie verder af te schalen (wellicht kan hier bijvoorbeeld een
kleinschalig restaurant met terras komen) of helemaal te laten verdwijnen.
Ik sluit mij dan ook aan bij het bezwaren die bij heel veel Vlissingers leven, concreet ben ik dan ook (onder andere) tegen de volgende punten:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen, waar ik kan wandelen en waar ik nog
planten en insecten vind om bijvoorbeeld te fotograferen (elders in Vlissingen is dat al nauwelijks meer te vinden). Waar mijn kinderen nog op avontuur
kunnen gaan (mijn zoon is er vaak geweest met zijn scoutinggroep).
Waar ik in de zomer buiten bijvoorbeeld rustig een yogales kan doen met het gefluit van vogels om me heen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 557”).

Reactie

Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en
natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
Inspraak conform formulier SBBN

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: Ik geniet erg van mijn wandelingen door het Nollebos. Zou het eeuwig zonde vinden van deze unieke plek als dat verdwijnt.
Ik doe een beroep op ieders geheugen en dat u ooit het Nollebos/Westduinpark heeft willen beschermen tegen verstening en grootschalige uitbreiding
wellicht uit de politieke gedachte toen PvdA, nu 50+, GroenLinks en SP, wellicht uit persoonlijke betrokkenheid en zorg.
https://m.facebook.com/RedNollebosWestduinpark/posts/605442006483402?locale2=nl_NL

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is een integrale toekomstvisie waarin verschillende waarden, belangen en onderdelen op elkaar
zijn afgestemd. Het is een integrale visie die niet alleen de inwoners bediend, maar ook de toerist. Dit alles past
binnen de kaders die de gemeenteraad in december 2017 voor de totstandkoming van het streefbeeld heeft
meegegeven.
Definitieve uitvoeringsplannen zijn pas in een volgende fase aan de orde. Ten aanzien van de
bebouwingsmogelijkheden geldt dat de ondernemers zelf tot verdere planuitwerking moeten komen. Deze
plannen worden dan (onder meer) getoetst aan de kaders die het streefbeeld stelt. Deze plannen dienen dus te
voldoen aan de kaders uit het streefbeeld.
Voor de bouwplannen zullen in deze fase ook ruimtelijke procedures gevoerd moeten worden.
Voor de haalbaarheid van de ruimtelijke kaders voor de ondernemers verwijzen wij u naar het rapport van Bureau
BUITEN dat ter inzage heeft gelegen. Daarmee is aangetoond dat binnen de ruimtelijke kaders van het streefbeeld
een haalbare businesscase te realiseren is. Het is aan de ondernemer zelf om de haalbaarheid van het
bedrijfsconcept te onderzoeken dat hij (binnen de kaders van het streefbeeld) uiteindelijk wenst te realiseren.
Voor uw overige opmerkingen verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 557”).

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 en antwoord 3 onderaan deze tabel.

55

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
Ik breng u in herinnering dat er ruim 7000 handtekeningen aangeboden zijn om het Nollebos/Westduinpark niet te verbouwen tot toeristenoord. Deze
rollen liggen te verstoffen op de postkast in de postkamer.
Mijns inziens zijn de negatieve gevolgen voor het Nollebos/Westduinpark door gebruik van het woord grootschalig in een toen genomen besluit ooit
ernstig onderschat door de toen zittende ambtenaren en B&W.

Reactie

En nu:
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari 2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders
- verstoring van het groene aangezicht van het bos/park door een gigantisch versteend complex bij de rotonde en ook bij kruising opgang naar blvd , burg
van woelderenlaan, president Rooseveltlaan
Graag wil ik dat het bos/park blijft zoals het nu is. Een gebied waar het nu nog rustig is en waar je nu nog je in de natuur kunt ontspannen. Waar nog
spannende en onverlichte donkere onverharde paden zijn om te kunnen verdwalen en te verstillen in deze natuurlijke omgeving en te luisteren naar de
vogels en kikkers en padden. Bijzondere vogels foerageren op de huidige natte drassige gronden en in declareren aldaar en nestelen daar en worden
weggejaagd door de berekening van toename 100.000 bezoekers per jaar door komst twee nieuwe hotels. Ook de bewoners van Vlissingen worden het
bos/park uitgejaagd hierdoor barrière door hotels.

562

Wel is het prettig als er een goed en natuurvriendelijk onderhoud voor paden en oevers komt. Geen asfalt, geen verharding, wel bijvoorbeeld
schelpenpaden, houtsnipperpaden, enkele modderpaden.
Inspraak conform formulier SBBN

563

Ik ben fan van het Nollebos ik werk in Vlissingen en loop af en toe in mijn pauze door het Nollebos. De natuur is heel goed voor een mens. Vooral in deze
tijd dat klimaatverandering een hot item is lijkt het mij van belang om het kleine stukje natuur het Nollebos te behouden. Voor de toeristen kun je hotel
Britannia opknappen en tot een lux resort bouwen de toeristen kunnen ook gebruik maken van Nollebos voor een mooie wandeling.

564

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: waarom niet een hotel bouwen, groot en hoog op de ruïne Britannia? Waarom dit stukje natuur kapot maken door uw plan over
Nollebos-Westduin.

565

Een uniek natuurgebied lijkt verloren te gaan. Dit met warme instemming van het Gemeente Bestuur. Het immers een groot oppervlak dat dan zonder
twijfel verder bebouwd zal worden. De natuur vernielen en de burger inspraak aan de kant schuiven.
Het streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête van januari 2019.
Ik ben dan ook volledig tegen de plannen van Gemeente en projectontwikkelaars.
DUS;
== geen bouw van een groot welnesscentrum en hotel
== geen grootschalige bouw van de Kanovijver met hotel
== geen aansluiting op de rotonde van een weg in en door het Nollebos
== geen aanleg van asfalt wegen in het Nollebos
LAAT HET NOLLEBOS, het enige stuk natuur in Vlissingen, MET RUST.
WEL HET BOS BEHOORLIJK ONDERHOUDEN!
Laat de burger blijvend genieten van rust en natuur.
Er is meer dan genoeg
Inspraak conform formulier SBBN

566

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Verder verwijzen wij naar
de raadsopdracht van december 2017 waarin zoekgebieden voor de ondernemers zijn aangewezen in het
Nollebos-Westduinpark (niet elders). Ook merken wij op dat er op de grond van Britannia reeds bouwplannen
zijn voor een hotel. De gemeente is echter geen eigenaar van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel. Verder verwijzen wij naar
de opdracht van de gemeenteraad van december 2017 waarin zoekgebieden voor de ondernemers zijn
aangewezen in het Nollebos-Westduinpark (niet elders). Ook merken wij op dat er op de grond van Britannia
reeds bouwplannen zijn voor een hotel. De gemeente is echter geen eigenaar van de locatie van voormalig hotel
Britannia. De gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal dus
zelf een plan voor herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag
gedaan.
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

56

Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
Aanvullende opmerking: Waarom niet op de plaats van de Britannia een groot hotel ipv dit plan voor het Nollebos-Westduin. Niet onnodig natuur
verpesten, er zijn al te weinig

567

Geachte collegeleden,
Namens de heren (x) en (y) vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In de eerste plaats geven wij onze complimenten voor de openheid, transparantie, zorgvuldigheid en interactie in het proces welke heeft geleid tot de
opmaak van het streefbeeld.
Een proces met een hoge participatiegraad. Als aandachtspunt geven wij wel mee dat de familie (z) het jammer vindt om uit de openbaarheid te moeten
vernemen dat een derde de financiële doorrekening van hun bedrijf c.q. het plan heeft gedaan zonder hen daar bij te betrekken.
Als inspraakreactie geven wij u dringend in overweging om het raadsbesluit te volgen en de mogelijkheid in dit stadium open te houden om een gebouwde
voorziening van 2 lagen plus kap toe te staan. Voor de landschappelijke inpassing is dit geen enkel probleem en nadere randvoorwaarden o.a. voor het
parkeren kunnen in een later stadium worden vastgelegd.
Samen met de familie (z) willen graag in goede samenwerking onze bijdrage blijven leveren aan de gewenste kwaliteitsslag.
Vertrouwend op een spoedige vaststelling van dit streefbeeld door uw gemeenteraad verblijven wij,

568

Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: zie mijn mail van vandaag aan u.

569

Inspraak conform formulier SBBN

570
571

Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 570”).
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: voor iedereen goed begaanbare paden in harmonie met de natuur. Zoals de schelpenpaden die er voorheen altijd lagen.
Inspraak conform formulier SBBN
Aanvullende opmerking: voor iedereen goed begaanbare paden in harmonie met de natuur. Zoals de schelpenpaden die er voorheen altijd lagen.
Dit streefbeeld komt niet overeen met de uitslag van de enquête die de gemeente in januari
2019 heeft uitgeschreven.
Ik ben beslist tegen:
- de bouw van een grootschalig wellnesscentrum met hotel
- grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel
- het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in
- de aanleg van een 2 km groot netwerk van 5m brede asfaltwegen
- verstoring van de natuur door aanleg van vlonders

572
573

Reactie
Verder verwijzen wij naar de raadsopdracht van december 2017 waarin zoekgebieden voor de ondernemers zijn
aangewezen in het Nollebos-Westduinpark (niet elders). Verplaatsing van een locatie buiten het NollebosWestduinpark is ook niet de wens van de ondernemers. Ook merken wij op dat er op de grond van Britannia
reeds bouwplannen zijn voor een hotel. De gemeente is echter geen eigenaar van deze locatie en kan derhalve
ook geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal dus zelf een plan voor herbouw moeten
ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Hartelijk dank voor uw complimenten over het participatieproces.
Het rapport van Bureau BUITEN betreft een toetsing van de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke kaders
voor bebouwing. Daarbij is een mogelijke invulling van de toekomstige exploitatie als voorbeeld genomen. Het
betreft hier nadrukkelijk geen financiële doorrekening van de toekomstige invulling voor de kanovijver.
Dit is aan de kanovijver zelf en binnen de ruimtelijke kaders zijn meerdere invullingen mogelijk.
Zoals gemotiveerd tijdens de uitvoering van het participatieproces achten wij een toevoeging van een kap
ruimtelijk niet passend in het gebied.
Ook leidt de functionele invulling van de kap tot een parkeerbehoefte die niet binnen de beschikbare ruimte van
de zoekgebieden is op te lossen. Dit is een belangrijk uitgangspunt: parkeren op eigen terrein en openbare
parkeerplaatsen die verdwijnen compenseren.
Gelet op de ruimtelijke en functionele kwaliteit moet er ook voldoende ruimte blijven voor buitenactiviteit
(terras, speeltuin etc). Ter verduidelijking van deze uitgangspunten worden enkele toevoegingen gedaan in de
tekst van de spelregels bij de alternatieve locatie.
Ook stellen de kaders van de gemeenteraad (en ook het streefbeeld) duidelijk dat het uitgangspunt een
dagrecreatieve functie is. Verblijf is aanvullend en moet een aantoonbare toegevoegde waarde op de
bedrijfsvoering hebben. Met andere woorden: verblijfsrecreatie is niet in alle denkbare concepten
vanzelfsprekend.
Ten slotte kan door het toevoegen van een kap de verhouding dagrecreatief/ verblijfsrecreatief onder druk
komen te staan.
Aanvullend merken wij op dat (zoals bij u bekend is) de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie van toepassing
zijn op de toekomstige bouwplannen van de kanovijver. Ter verduidelijking zal deze zin nog worden toegevoegd
aan de ruimtelijke kaders voor bebouwing van de kanovijver.
Naar aanleiding van de inspraakreacties en de kaders van de gemeenteraad uit 2017 zal ook bij de ruimtelijke
kaders voor bebouwing het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ toegevoegd worden aan de tekst. Dit houdt in
dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen. Deze tekst is in het streefbeeld tot op
heden opgenomen onder beschrijving van de opgave (blz. 17 van het streefbeeld). Ook de voorwaarde dat er
sprake moet zijn van een centrale bedrijfsmatige exploitatie als één concept wordt toegevoegd aan de tekst voor
de spelregels van ruimtelijke bebouwing. Tevens zal bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing herhaald worden
toegevoegd dat de initiatiefnemers direct, danwel indirect bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het
streefbeeld.
Op bladzijde 2 van voorliggend eindverslag worden alle aanpassingen van het concept-streefbeeld weergegeven.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw aanvullende opmerkingen: de suggestie dat er sprake is van een ‘Centerparcs’ in het Nollebos
is niet juist. Wij verwijzen u naar de inhoud van het streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 570”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het streefbeeld is de uitkomst van een breder participatieproces. De enquête was daarvan een onderdeel en niet
opgezet als representatief onderzoek, maar als een middel om ideeën te inventariseren. Verder verwijzen wij u
naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
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Nr.

574

575
576
577
578
579
580
581
582

583
584

585

586

587

588

589

Zienswijze (ingediende reactie)
Graag wil ik dat het bos blijft zoals het nu is. Een gebied waar het rustig is en waar je je in de
natuur kunt ontspannen. Wel is het prettig als er een goed en natuurvriendelijk onderhoud
voor paden en oevers komt. Geen asfalt, wel bijvoorbeeld schelpenpaden.
afzender
In het niet zover verleden is al gebleken dat de gemeente Vlissingen veel fouten heeft gemaakt met hun beleid!! Het
kapot maken van het mooie centrum door het slopen van hele straten die nu een mooie aanvulling zou zijn geweest!
Het slopen van prachtige historische gebouwen en zo kunnen we nog wel door gaan !! Nu wilt de gemeente
toestemming geven om het prachtige nollebos te bebouwen terwijl ze weten dat iedere Vlissinger er tegen is !!!
Waarom werken jullie iedereen toch zo in het harnas. Dit is zo dom.
Inspraak conform formulier SBBN Aanvullende opmerking: Het Nollebos is een geschenk indertijd van burgemeester van Woelderen aan de Vlissingers dus
handen af van dit prachtige stukje natuur.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN Aanvullende opmerking: Andere bouw kan hierdoor niet doorgaan.
Inspraak conform formulier SBBN
Inspraak conform formulier SBBN
Dubbel met 527
Dubbel met 583
Op de website vond ik de resultaten van de enquête naar aanleiding van de toekomstvisie 2040
over het nollebos. Op welke manier worden deze verwerkt in het definitieve plan?

Vanwege de lengte van deze inspraakreactie is deze apart opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 583”).
Laat het Groene Nollebos en plan Westduin ongemoeid, want dat is het groene kostbare gebied van Vlissingen dat gekoesterd moet worden, bovendien is
het Nollebos ooit aangelegd voor het bevorderen van ruimte en groen en hebben de twee bestaande bedrijven destijds ten onrechte toestemming
gekregen zich in dit plan te vestigen. Die bedrijven passen daar niet. Zoek aub andere plaatsen voor die twee bedrijven .
Ben tegen de bebouwingsplan, op de grond van Nollebos tot aan Dishoek, bouw op een stuk weiland niet aan de kust.

Het Nollebos/Westduingebied is van vitaal belang voor de groenbeleving van Vlissingers. Hier horen géén huisjes of anderszins toeristische
ontwikkelingen. Ergens anders in Vlissingen is er geen plaats om in een park te wandelen en min of meer bos te beleven. Als hier toeristische ontwikkeling
komt, verdwijnen er ongetwijfeld weer bomen en wat zeker verdwijnt is een park dat toegankelijk is voor iedereen.
Ook het Nollebos moet niet uitgekleed worden omwille van de ondernemers aldaar en alleen verandering toestaan op het huidige terrein wat ze nu
gebruiken. Niet méér openbare broodnodige groenvoorziening verkwanselen! De bewoners en de toerist maken hier al gebruik van. Bebouwing aan de
zuidkust van Vlissingen is nog mogelijk nabij het treinstation. Een mooi voorbeeld is het nieuwe hotel Wood in Middelburg. Is nu al steeds volgeboekt met
cityhoppers en juist deze mensen blijven 2 , 3 dagen in de stad hangen. Luxe hotels met mogelijkheden tot verhuur van elektrische fietsen, scooters
trekken meer toeristen die een paar dagen blijven en die hun geld lokaal uitgeven. Ook hogere bebouwing t.b.v. deze hotels betekend minder
grondverbruik en meer toeristen. Zorg dat de stad aantrekkelijk wordt met meer bomen, plantperken. Ook de boulevard! Mooi voorbeeld is het parkje
onder Erasmusbrug in Rotterdam: het Ze hielden koers parkje. Ontworpen door Piet Oudolf. Kijk wat die man heeft ontworpen in New York van niet meer
gebruikte metro rails.....dat is aantrekkingskracht! Het is verkeerd om alleen te kijken naar uitbreiding van meer huisjes in ons groengebied. Beter is het
om de allure van de stad in zijn geheel te verhogen en er voor te zorgen dat de toeristen gaan “dwalen” in de stad en nieuwsgierig blijven. M.a.w. zorgen
dat niet alleen de boulevard bezocht gaat worden maar de hele stad en het mooie gebied er omheen. Trek goede tuinarchitecten aan en doe eens wat
meer onderzoek naar de aantrekkingskracht van goede ontwerpen in wereldsteden. DAT trekt mensen die meerdere dagen willen blijven in onze stad. En
dan gaat het over hele lange termijnen! En cityhoppers een mooi, luxe hotel geven is dan voldoende en dat hoeft dan ook echt niet pal aan de kust te
staan.
Op dit moment is de gemeente bezig verhuur van vakantie appartementen van particulieren in de aangegeven zone te beëindigen. Dit staat lijnrecht
tegenover dit plan. Of is dit plan alleen voor het grote geld bedoeld? Ook staat het Nollebos nog steeds bestemd als vakantiepark. Dit is toch afgewezen?
Nu staat hiervoor beschikbaar voor in de omgeving passende plannen. Nee is toch nee? Waarom het Nollebos/park welk een geschenk is aan de bewoners
van Vlissingen nu toch indirect offeren aan vakantiepark doeleinden wanneer juist in deze corona crisis dit het enige gebied bleek om buiten te sporten
voor niet balsporters? Overall vind ik het plan van de gemeente prima maar het belang van kleine verhuurder en de eigen bevolking qua Nollebos wordt
nagenoeg slinks verkwanseld.
laat a.u.b. het nollebos zoveel als mogelijk zoals het nu is. dus geen recreatie en bebouwing. de zeeuwse kust is al meer dan genoeg verziekt en ontsierd
door bebouwing en toeristisch vermaak !!

Reactie

Wij nemen uw inspraakreactie voor kennisgeving aan. Voor verdere onderbouwing van het streefbeeld verwijzen
wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 1 onderaan deze tabel.
Dubbel met 527
Dubbel met 583
De Toekomstvisie Vlissingen 2040 heeft een andere reikwijdte (stedelijk) dan het Streefbeeld NollebosWestduinpark. De Toekomstvisie Vlissingen 2040 is een overkoepelende, algemene visie op gemeentelijk niveau.
Het streefbeeld schetst de meer specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor het begrensde gebied NollebosWestduin.
Het streefbeeld is in lijn met de bevindingen uit de vragenlijst voor de Toekomstvisie Vlissingen 2040. Zo wordt
het belang van natuur en landschap, de verbinding met de zee, de aanwezigheid van horeca en
recreatiemogelijkheden ook onderkent het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark.
Ook de beantwoording van deze inspraakreactie is opgenomen onderaan deze tabel (zie “inspraakreactie 583”).
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Wij nemen uw inspraakreactie voor kennisgeving aan. De opdracht van de gemeenteraad van december 2017
vraagt om een integraal streefbeeld met inachtneming van bebouwingsmogelijkheden van de bestaande
bedrijven in het gebied.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Nr.
590

591

592
593
594

595

596
597

598

Zienswijze (ingediende reactie)
Daarbij: laat a.u.b. het groen wát er nog is in Vlissingen intact. Het nollebos en de duinen moeten gewoon blijven zoals ze zijn en niet volgebouwd worden.
Er zijn genoeg andere plekken om elders de slaapplaatsen te creëren. Dus nogmaals: denk eerst eens aan de inwoners en hun leefruimte en gemak in
plaats van alleen het toerisme.
En wees zuinig op het Nollebos en zorg dat de huidige bedrijven daar kunnen vertrekken naar een andere lokatie, zonder dat ze kunnen uitbreiden. Het
Nollebos is ooit aangelegd als noodzakelijk stadspark en u bent verplicht aan alle Vlissingers dit zo te bewaren en onderhouden. Deze mening wordt
gedeeld door de meeste Vlissingers !!! U werkt voor de Vlissingers en niet voor de projectontwikkelaars en hotelexploitanten.
Geen recreatie huisjes od. in het Nollebos!!
Blijf van het Nollebos af, geen recreatie woningen in het Nollebos!!
Beste College, Ik maak heel even gebruik van dit formulier om te reageren want ik maak me best zorgen. Ik ben verbijsterd dat u nergens melding maakt
van het feit dat Vlissingen zowel een bos als een park heeft. Ik kan hieruit alleen maar concluderen dat dit bewust is gedaan omwille van de
MAATSCHAPPELIJKE GEVOELIGHEDEN, of erger, dat u het domweg VERGETEN bent. In het eerste geval is dit bij u een gewoonte geworden de laatste drie
jaar sinds het genomen raadsbesluit van december 2017 over de toekomst van de twee exploitanten. In het tweede geval zou het betekenen dat u
gewoon voortborduurt op het inmiddels bekende stramien van wanbeleid die ons de laatste decennia al meer dan honderd miljoen euros heeft gekost
met als gevolg de 'oh zo' aangename artikel 12 procedure. Totale chaos, hulpeloosheid en de bedelstaf. Mooie beelden, leuke teleprompter tekstje voor
de heer Stroosnijder met een herhalende dreuntje over 30 % hier en Spuikom daar ALLEMAAL opgenomen in ons MuZEEum. We moeten dus ervan
uitgaan dat het bouwen in het park nog steeds op uw agenda staat en dat dus dientegevolgen straks geen mooi park meer is voor de toekomstige
vermogende Belgen en Duitsers die hier komen voor de rust en stilte en die u 'oh zo' graag wilt hebben. Nu nog een gevangenis voor de vaccin weigeraars
en is het troosteloze plaatje compleet.
Ik heb de visie gelezen en vindt dat de Vlissingers hun stukje bos Natuur moeten behouden zeker niet verdere bebouwing laten plaatsvinden. Voor de
uitbater van de kanovijver kan van mij aan de overkant van de Van Woelderenlaan een nieuwe locatie gebouwd worden dat kan aan het water in verband
met kano verhuur.Een kanoroute door de waterpartijen is gezien zout/zoet scheiding niet mogelijk of er moet een sluisje komen . Verder moet meer op de
hotel functies meer druk gezet worden dus hotelnieuwbouw op o.a Boulevard maar niet in het schaarse natuurgebied ook geen veerblijflocaties in het
Nollebos Er is voor de toerist wel een huisje te huren op het volgebouwde ex minie golfbaan en kampeerterrein
Geen toeristische overnachtings mogelijkheden in het Nollebos Westduin gebied. Geen huisjes ons bos.
Het is een grove en grote schande dat de groene longen van Vlissingen, te weten het Nollebos en Westduinpark ten prooi vallen aan het grote geld en er
godbetere een vakantie park met ontelbare huisjes van wordt gemaakt. De ongerepte en bijzondere zilte natuur mag niet ten faveure van failliete
ondernemers verloren gaan. Bouw verdomme eens hotel Brittannia af en blijf af van dat laatste stukje groen wat in deze tijden van klimaatverandering
met steeds meer hittegolven, zo nodig is voor de afkoeling van onze stad!
Het zou jullie, als gemeente, sieren om onder de bewoners van Vlissingen een referendum te houden over de bebouwing van het Nollebos/Westduinpark.
Ik heb namelijk heel sterk de indruk dat er onder de burgers (aka belastingbetalers) weinig tot geen draagvlak voor deze plannen zijn.
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Blijf af van het Nollebos en de strook daar omheen. Plaats vakantie woningen op het terrein dat voor de mariniers kazerne bedoeld was

600

Met verbazing heb ik vernomen dat de gemeente Vlissingen opnieuw laat onderzoeken welke delen van de kuststrook bebouwd kunnen worden inclusief
het Nollenbos en omgeving waar zoveel inwoners reeds eerder tegen hebben geprotesteerd. Kennelijk is het de bedoeling om ons weg te jagen en een
vloedgolf aan toeristen binnen te halen. Straks is het hier onleefbaar en krijgen we Amsterdamse toestanden over ons heen. Nogmaals handen af van de
natuur...wilt voldoen aan de Europese normen betreffende de C02 uitstoot dan zult u het beetje natuur wat we hebben moeten koesteren. Het is een
schande dat er niet geluisterd wordt naar de inwoners van Vlissingen
Het draagvlak voor wederom een park vol met huisjes is nihil in Vlissingen en omstreken. Dat is reden genoeg om deze waanzin niet door te drukken ten
faveure van 1 wethouder en 1 projectontwikkelaar. Zeeland heeft er schoon genoeg van.
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Bebouwen van het weinige groen in Vlissingen is niet gewenst door de meeste bewoners van Vlissingen. Het Nollebos is van de bewoners van deze stad,
niet van ondernemers die hun failliete bedrijf willen redden. De opwarming van de aarde en steden zou toch bij de gemeente Vlissingen bekend moeten
zijn, waarom blijft de gemeente dan zo hardnekkig over het bebouwen van een bos? Wie dient hier nou welk belang? Hou op met deze onzalige plannen,
er zijn genoeg andere plekken in Vlissingen waar accomodatie voor toeristen gebouwd kan worden. Bescherm wat van waarde is!
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Wij zijn het helemaal eens naar wat Bet Busink en Ruud Busink schrijven. Het nollebos is het enige stukje groen in Vlissingen, werd nog geholpen met
aanleggen door mijn schoonmoeder mevr Maes in 1944. Laten we dit kleine stukje groen behouden. Zoals Bet Busink schrijft: de aarde warmt steeds meer
op en groen hebben we hard nodig. Volgens mij staan er genoeg vakantie verblijven in Vlissingen. Het hoeft hier ook niet overvol te worden. Hopelijk
wordt er naar de bevolking geluisterd en niet naar geld.
geen bebouwing nollebos
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Vereniging Bescherm de Delta is voor het behoud van het open wijdse Zeeuwse landschap. Wij zijn tegen de bouw reactie van grote vakantieparken, tegen
beperking van de publieke ruimte langs oevers en duinen en stranden. Wij zijn tegen het bouwen op waterkeringen duinen e.d. Ook zijn wij tegen het

Reactie
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Tevens merken wij op dat voor de totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark een uitgebreid
participatieproces is gevolgd. Meer informatie hierover vindt u in antwoord 3 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Bij de totstandkoming
van het streefbeeld zijn de mogelijkheden van een doorgaande kanoroute onderzocht. Dit heeft echter een
dusdanige invloed op de natuurwaarden en de waterkwaliteit (de verschillende wateren in het gebied moeten
dan verbonden worden) dat deze gedachte uiteindelijk niet is opgenomen in het streefbeeld.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor de totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is een uitgebreid participatieproces gevolgd.
Meer informatie hierover vindt u in antwoord 3 onderaan deze tabel. Daarnaast dient het streefbeeld te passen in
de kaders van de gemeenteraad die in 2017 zijn meegegeven voor de totstandkoming van het streefbeeld.
Wij verwijzen naar de raadsopdracht van december 2017 waarin zoekgebieden voor de ondernemers zijn
aangewezen in het Nollebos-Westduinpark (niet elders). Verhuizing naar een locatie buiten het gebied is ook niet
de wens van de ondernemers.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor de totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is een uitgebreid participatieproces gevolgd.
Meer informatie hierover vindt u in antwoord 3 onderaan deze tabel.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark biedt geen mogelijkheid voor een park vol met huisjes. Daarnaast is er
sprake van een raadsopdracht waarin meerdere aspecten van bet park (niet alleen bebouwing) belicht moeten
worden. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Wij verwijzen naar de raadsopdracht van december 2017 waarin zoekgebieden voor de ondernemers zijn
aangewezen in het Nollebos-Westduinpark (niet elders). Verhuizing naar een locatie buiten het gebied is ook niet
de wens van de ondernemers.
Ook is er sprake van een van de gemeenteraad waarin meerdere aspecten van bet park (niet alleen bebouwing)
belicht moeten worden. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie ten aanzien van het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2
onderaan deze tabel.
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Zienswijze (ingediende reactie)
bouwen op het water. Wij hebben kennisgenomen van de Toeristische visie 2030. Wij zijn tegen het bouwen in het Nollebos en Westduinpark. Geen
uitbreiding van strandslaaphuisjes.
Het bebouwen van het Nollebos en Westduinpark is door veel Vlissingers niet gewenst. Het enige stukje groen waar reactie men als Vlissinger even kan
relaxen. Het enige stukje groen waar wij zo trots op zijn. Waar wij complimenten over krijgen van de Belgische toerist, die hier ook de combinatie van zee,
duinen, bos en wandelpaden zo bijzonder vindt. Haal het weg en zij blijven ook weg. De bijzondere natuur kan toch niet moeten wijken voor voor de mens
die nog meer geld wil? Zeker niet in deze tijd, waar men het tij probeert te keren betreffende de klimaatverandering. Laat het laatste stukje groen in
Vlissingen zoals het is en luister naar de bewoners die oh zo graag gebruik maken van dit prachtige stukje Vlissingen.
Verder zie ik nergens in de rapporten terug wat de impact is van de toeristische ontwikkelingen voor Vlissingen en de daarmee gepaard gaande
ontwikkeling van verblijfsaccommodatie op de natuur in de breedste zin van het woord. Er wordt wel geopperd dat men inzet op de ontwikkeling van de
kilometerlange kuststrook, van weerstation tot gemeentegrens Veere (Galgeweg), maar hoe past dan de Vlissingse ambitie in de "Zeeuwse Kustvisie". Met
name de versterking en instandhouding van de kustverdedigingswerken en het behoud van de landschapswaarden zie ik nergens terug. Ik verwacht dat de
gemeente Vlissingen zich toch aansluit bij die Zeeuwse Kustvisie en zich sterk maakt voor het onvoorwaardelijk behoud van die natuurwaarden. Zowel
voor het Nollebos, Westduin, Spuikom als de zogenaamde Groene Boulevard. En dit niet verkwanseld voor een grijpstuiver aan een ondernemer om er
weer iets afzichtelijks van te maken.
Het zou fijn zijn als de gemeente Vlissingen eens naar zijn bewoners zou luisteren en het Westduinpark en Nollebos laten zoals het is. Geen bebouwing en
goed zorgen voor het stuk natuur dat voor iedereen zo belangrijk is. Overal wordt benadrukt hoe belangrijk de natuur voor de luchtverontreiniging is. Het
zuivert. Dus eigenlijk zouden er juist bomen bij moeten komen. De boulevard, stranden en Westduinpark/nollebos is een unieke combinatie wat juist
Vlissingen sterk maakt voor bewoners en toeristen. Dus luister naar de bevolking. Zei hebben hun mening gegeven. Jullie zijn vertegenwoordigers van de
bevolking. Verraad ze dan niet
Handel met verstand ,benadruk de sterke kanten van het park, groen is zo veel belangrijker dan bakstenen bouwsels.

Reactie

NATUURBELEVING
Laten we niet vergeten dat veel Middelburgers, maar ook Brabanders en niet in de laatste plaats Belgen ons Nollebos/Westduinpark bezoeken! Vooral de
laatste categorie vindt hier nog een stuk natuur wat ze aan hun kust met z'n eindeloze (hotel)bebouwing zo node missen.
TENSLOTTE
Tenslotte verzoek ik u duidelijkheid te geven over de bestaande groengebieden Nollebos, Westduinpark en het nieuwe natuurgebied tussen Verlengde
Van Woelderenlaan en Galgeweg.
SAMENVATTING
In grote lijnen kan ik het eens zijn met de voorstellen voor de (binnen)stad maar ik verzoek u, in het kader van de noodzakelijke variatie in de ruimtelijke
beleving en het nodige contrast daarin, om de groengebieden Nollebos/Westduinpark en het nieuwe natuurgebied te vrijwaren van verdere commerciële
activiteiten en te beschermen als natuurgebied en ontspanningsgebied voor de huidige en toekomstige bewoners en voor toeristen die onze stad
bezoeken.
Onze vrije natuur, zoals Nollebos, Westduinpark en het nieuwe natuurgebied zijn een prachtige invulling, wanneer het minder mooi weer is. Dringend
verzoek: deze gebieden onbebouwd laten!!!
Met de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk een stukje groen en met name bos is voor het welzijn van mensen. In reactie Vlissingen is er weinig groen in
de stad en veel mensen die geen geldelijke middelen hebben om op vakantie te gaan. Daarom zou ik u willen vragen om het Nollebos toegankelijk te
houden voor de bewoners van Vlissingen en Walcheren. Zoveel mensen sporten er. En dit hebben we nodig zeker als we verder nergens heen kunnen. Het
zou leuk zijn om mooie picknickplaatsen te maken.
Het nollenbos/westduingebied moet zijn mooie natuur behouden. Dit is een stukje Vlissingen waar gezinnen, ouderen, en sportievelingen kunnen
genieten van de rust en schoonheid van de natuur. Ik ben absoluut tegen de bouw van recreatieaccommodatie in het park.
Bouw nu eens het nieuwe hotel Britania. Ik schaam me voor vlissingen als ik over de boulevard rijd. reactie Bebouwing in het Nollebos ben ik absoluut
tegen,nergens voor nodig om dit bos te laten verdwijnen
Wij willen het Nollebos en Westduinpark behouden zoals het is, en GEEN bebouwing in welke vorm dan ook. Jullie reactie spreken over 33 % meer
verblijfsaccommodaties en dat zou moeten komen in een strook van 1 km vanaf het station tot aan de gemeente Veere. Ik heb geen idee welke strook
jullie precies bedoelen maar dat maakt ook niet uit, want wij willen dat niet. We willen dit toch al kleine stukje natuur behouden voor de dieren die er
wonen en ook voor ons en onze kinderen. We willen niks ervan opofferen aan het toerisme of accommodaties, in welke vorm dan ook. WE WILLEN DIT
STUKJE NATUUR, ONZE NATUUR, NIET OPOFFEREN AAN DE MACHT VAN HET GELD!
Als verzoek om te reageren op uw visie voor het toerisme tot 2030 in deze gemeente Informeren wij u aanvullend over het volgende. Wij willen graag dat
u het Westduinpark/Nollebos, met haar bijzondere natuur, beter gaat promoten onder de potentiële recreanten. De nieuwe doelgroep zal ongetwijfeld
internationaal en vermogend zijn. Met deze kennis in pacht is het handig om in te spelen op de kwaliteiten die ons bijzondere park te bieden heeft. Vooral
de ongerepte natuur, het intieme karakter van het bos, de gevarieerde wandelingen in het Westduinpark rondom uitzonderlijke zilte natuur en dat alles
met een ligging in de bebouwde kom is uniek in de wereld. De inrichting van dit natuurgebied, enigszins wild en ongetemd (Nollebos), maar ook strak in
een fraai landschapsontwerp uit de jaren '70 (Westduinpark), geeft aan de bezoeker rust en sereniteit. Hierop zinspelend heeft de stichting
VanWoelderenpark haar site in het Engels vertaald! https://www.vanwoelderenpark.nl/en/nollebos-westduinpark-van-woelderen-park/ Daarnaast geeft
het park ook aan de bewoners van deze stad een niet te onderschatten gezondheidsimpuls (zowel fysiek als mentaal) die ver te zoeken zal zijn mocht u de
ingeslagen weg volgen. De stichting ambieert om van dit park een van de mooiste parken van Nederland te maken. Een park uiteraard zonder verdere

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark voldoet aan de uitgangspunten van de provinciale kusvisie. Voor wat
betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de
Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
De definitieve plannen van de betreffende ondernemers dienen dus te passen binnen de Kustvisie. Dit kan pas
bepaald worden op basis van definitieve plannen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het streefbeeld benadrukt juist de groene kernkwaliteiten. Ook de bebouwing moet zich hieraan aanpassen. Voor
een nadere toelichting verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Hartelijk dank voor uw inspraakreactie en de oprichting van uw informatieve website.
Een betere promotie van het park past in de gedachte van het streefbeeld. Wij kunnen ons voorstellen dat
meerdere partijen hier bij de uitwerking van het streefbeeld een rol in kunnen vervullen.
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Zienswijze (ingediende reactie)
bebouwing en overnachtingen. Ik nodig u alvast uit om een kijkje te nemen op onze vernieuwde site. Wij hebben ons best gedaan om zo informatief
mogelijk te zijn, rekening houdend met het esthetisch element.
Graag zou ik zien dat het Nollebos een rustgebied blijft voor mens en dier.Ook de toeristen van nu en in de toekomst zoeken af en toe rust op in dit
gebied.
Ik zou graag zien, dat er niks gebouwd wordt in het bos. En om de volgende reden niet, bomen en de natuur zijn het waardevols op deze Aarde. En alles vol
bouwen is geen goed en verstandig besluit, wij mensen moeten ook ademen [bomen geven zuurstof]. Denk hierbij dat er ook nog genoeg andere plaatsen
zijn, waar gebouwd kan worden. Wat denk uw/jullie van het middengebied. Pak daar eerst eens goed aan, de asociale straten, wiet lui [healers],
hardrijders [en tegen de richting in rijders] en ga zomaar door. Ik hoop dat uw/jullie goed nadenken en verstandig besluiten in de Toeristische visie 2030
over ons mooie Vlissingen. En geen geld van de burgers weg gooien/verspillen. Luister a.u.b. eens naar de burgers.
Hou het groen, geef ruimte voor de grootste groene strook aan de rand van de stad. Een uniek gebied tussen de zee en het land. Geef de huidige twee
ondernemers dat stuk waar zij recht op hebben met uitbreiding. Hou grootschalig toerisme voor het badstrand.
Geef locaties van huidige recreatiewoningen terug aan de natuur. Help het klimaat, de weidsheid van de omgeving en de rust te verbeteren! Plant bomen
en leg voedselbossen aan, zoals de provincie voorstelt. Maak een "sterfhuisconstructie" op de verhuur van tuinhuisjes en garages aan toeristen, op
vakantieparken, B&B's, hotels en dergelijke. Laat de vergunningen niet overgaan op erfgenamen of anderen na overlijden van de verhuurder en verbied
verkoop en overname. Evenzo met de strandhuisjes. Bouw de vergunningen hiervoor af. Het strand is van alle Vlissingers. Niet voor de happy few. Ze
nemenF een groot deel van het strand en de duinvoet in bezit en de fecaliën laten ze na het seizoen in het zand liggen of spoelen ze uit in zee! Teveel
natuur is al verdwenen door bebouwing. Het lijkt wel of u economisch gewin door inkomsten van toerisme boven de natuur stelt, door uw plan om
recreatiewoningen te laten bouwen in natuurgebieden zoals het Nollebos. Waar worden de bomen en struiken herplant? Waar komen de waterpartijen
die het moeten ontgelden? Waar moeten de dieren het zoeken die verstoord worden door zoveel recreanten? U kunt het als gemeente niet waar maken
om dit plan door te zetten terwijl u weet dat de afgelopen 50 jaar de populaties diersoorten met twee derde zijn afgenomen. Maak ook een
"sterfhuisconstructie" voor de ondernemers in het Nollebos met een opruim plicht van de reeds aanwezige bebouwing en herstel van de oorspronkelijke
beplanting. Volg de visie van STEC groep (pag 22 van uw bijlage) door: "in te zetten op het behoud van de huidige kwaliteiten rust en ruimte,
terughoudend om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied..." Er is een pad aangelegd voor mountainbikers, terwijl er al een fietspad ligt.
Hiernaast wordt door de mountainbikers gebruik gemaakt van de voetpaden, de wandelaars krijgen steeds minder ruimte en je kunt er niet meer
ontspannen lopen omdat je constant om je heen moet kijken of er geen mountainbikers aankomen. Het toezicht hieropontbreekt en als het er is is dit
minimaal. Als het waar is dat u reeds een besluit hebt genomen tot de bouw van extra recreatiewoningen in het Nollebos, dan is het jammer dat er
daarvoor geen inspraakmogelijkheid is geweest.
Alstublieft geen huisje in het Nollebos het enige stukje groen in Vlissingen, laat het groen blijven. Het is zo'n mooi stuk natuur!

Reactie

Ik loop minstens drie keer in de week door het Nollebos en ervaar de stilte, de natuur, het water, ongelooflijk dat dit kan in Vlissingen waar de zee het
belangrijkste is. Daarom laat dit kleine natuurgebied bestaan en laat Vlissingers genieten van dit mooie bos en laat het niet ten ondergaan aan bewoning
want dit stukje natuur hebben we allemaal nodig!!!!!!
Geen bebouwingen in het Nollebos. Laat dit kleine beetje natuur a.u.b. blijvend zijn.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Wij vinden het heel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van het toerisme in Vlissingen en dat er voldoende gelegenheid is voor
inspraak door de bevolking. Voor ons is dit onderwerp extra van belang omdat er al meer dan 10 jaar gepraat wordt over het bouwen van accommodaties
voor toeristen in het Nollebos/Westduinpark. De plannen daartoe zijn zeer omstreden vanwege de aanslag op de natuur en de rust in het gebied.
De gepresenteerde visie zal onder meer een onderbouwing zijn voor de plannen van de gemeente met het gebied. Bezwaren tegen bebouwing kunnen
dan worden weggewimpeld met de reactie: "Het staat in de toeristische Visie en die is democratisch en na inspraak vastgesteld door de gemeenteraad. U
moet deze uitwerking van het beleid aanvaarden." Daarom voor ons reden om het concept kritisch te bekijken.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is opgesteld. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het streefbeeld NollebosWestduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van
het gebied, waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van de participatiemogelijkheden voor het Streefbeeld Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar
antwoord 3 onderaan deze tabel.
Ten aanzien van uw inhoudelijke opmerkingen verwijzen wij naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Natuurbeleving
Laten we niet vergeten dat veel Middelburgers, maar ook Brabanders en niet in de laatste plaats Belgen ons Nollebos/Westduinpark bezoeken! Vooral de
laatste categorie vindt hier nog een stuk natuur wat ze aan hun kust met z'n eindeloze (hotel)bebouwing zo node missen. Hoe belangrijk een natuurlijk
groengebied bij een stad is zien we bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag en Breda met respectievelijk het Amsterdamse Bos, het Haagse Bos en het
Mastbos, waar bewoners de noodzakelijke rust en ontspanning vinden naast het hectische stadsleven.
Het is bekend dat verblijven in de natuur een weldadige invloed heeft op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.
Gezien het bovenstaande moeten we o.i. het natuurlijk karakter van de ons nog resterende groengebieden met zorg koesteren en veiligstellen voor de
toekomst. Een toekomst die dan ook nog aantrekkelijk is voor ons nageslacht.
Natuurbeleving is belangrijk en die zal in de toekomst, met een grotere druk van louter economische belangen, alleen maar toenemen. De bekende
landschapsarchitect Adriaan Geuze stelt in een artikel in de PZC van 10 augustus jl. dat ons landschap 'niets minder is dan het paradijs' en dat we dat niet
met kortetermijndenken moeten verkwanselen.
Aanleiding, (verder genoemd: Inleiding.)
3.4 het stedelijk gebied van Vlissingen biedt volgens Zeeuwse kustvisie ruimte voor de groei van verblijfsaccommodaties. Wij zijn van mening dat het
Nollebos/Westduinpark daar niet onder valt. Het is een onderdeel van de manteling van Walcheren, een natuurgebied dat tegen de stad aan ligt.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel. Een uitsterfconstructie
past niet in de opdracht van de gemeenteraad voor de totstandkoming van het Nollebos-Westduinpark.
Over het herplanten van bomen worden met de ondernemers afspraken gemaakt in de uitvoeringsfase. Ook is de
regel dubbel groen voor rood van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe
bomen terug moeten komen (zie blz. 17 van het streefbeeld). Ter verduidelijking zal dit uitgangspunt tevens
weergegeven worden bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing.
Voor de mountainbikers is een aparte route gerealiseerd die in stand kan blijven. Waar deze route andere routes
kruist, worden voorzieningen getroffen. Niettemin zal het gewenste gecombineerd gebruik van het park altijd tot
incidenten kunnen leiden. Dit is niet helemaal uit te sluiten. Door middel van de hoofdroute en een (grotendeels)
aparte route voor mountainbikers wordt getracht dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark voorziet een integrale kwaliteitsslag waarbij verschillende onderdelen
(o.a. natuur, cultuur, bebouwing) dienen een plaats te krijgen in het gebied.
Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies. Bestaande
kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen
blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Voor wat betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in
de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark voldoet aan de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie, waarin het
gebied gekenmerkt staat als onderdeel van het stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) met een
gecombineerde status van badplaats en aandachtsgebied.
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Nr.

Zienswijze (ingediende reactie)
Visie positionering nr. 16
Aanbod
Nr. 17 Nollebos wordt opgevoerd met foto om er te recreëren. JA, DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN.
Uitvoeringsstrategie
7.3 verblijfsaccommodaties minimaal 1.600 extra slaapplaatsen =130.000 extra overnachtingen. In vergelijking met de cijfers van 2018 nl. 375.400 is dit
een groei van bijna 35 %. Dat is echt enorm veel.
Waar? Zoekgebied: strook ten westen van Paauwenburgweg tot einde van het Eiland
Toeristische verblijfsaccomodaties , voornamelijk hotels, recreatieappartementen met centrale bedrijfsmatige exploitatie met verplichte verhuur.
Functiemenging is planologisch mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een hoogwaardige zorg- of wellness-component en tegelijkertijd ook een mix van
recreatie en (deeltijd) wonen om het luxe segment exploitabel te maken. (Dit lijkt ons geschreven om in het Nollebos iets groots te kunnen gaan bouwen)
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8.4 Dagtoerisme
Het badstrand en het Nollebos zijn de plek waar toeristen en recreanten actief verblijven. Ondernemers organiseren er het hele jaar door activiteiten die
aansluiten bij de vitale mens. Van sportevenementen tot een unieke wellnessbeleving. De 'unieke wellnessbeleving' in het Nollebos kan wat ons betreft op
de plek van de huidige (gesloten) sauna enz. Er is daar geen plek voor uitbreiding van de verblijfsaccommodaties en het moet passen binnen de grenzen
van het bestemmingsplan 2011. Vraag: welke ondernemers moeten dit in het Nollebos gaan realiseren? Komen er dan nieuwe?
"Handen af" van het Nollebos, geen bebouwing! Eerst natuurcompensatie en dan vlak daarbij weer vol bouwen, waar zijn we mee bezig ... @>

Naar mijn mening is de de informatie in deze teksten door de huidige ontwikkelingen achterhaald. Ik sluit me verder aan bij de reactie van de Stichting Ons
Nollebos.
Blijf af van het weinige mooie groen, dus GEEN bebouwing in het Nollebos en Spuikom. Dit is voor veel inwoners van groot belang voor kwaliteit van
leven in Vlissingen.
Hierbij deel ik u mee dat ik me aansluit bij de reactie van de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark, diereactie op 15 september j.l aan u
verzonden is door de voorzitter. Overigens ben ik van mening dat de huidige Corona crisis de Toeristische visie 2030 al heeft achterhaald.
Bouw eerst eens een hotel op de plaats van het voormalige Brittania en laat het Nollebos zoals het nu is

Ik zou graag zien dat het Nollebos en sauna park onbebouwd blijven. het is een van de redenen van mij geweest om van Middelburg terug naar Vlissingen
te verhuizen en wel in pauwenburg, dicht bij park. bos en strand. In uw visie blijft er alleen het strand over, en dat valt ook nog maar te bezien met enorme
toeloop van toeristen. Als er dus wat te stemmen valt, stem ik tegen!
Geen toeristische bebouwing in het Nollebos/Westduinpark, genoeg is genoeg, maak de Vlissingers niet ondergeschikt aan toeristen. Wij zijn tenslotte
degenen die hier belasting betalen.
Ik wil u hierbij mededelen dat ik het eens ben met de bijgevoegde inspraakreactie van Stichting Ons Nollebos.
Ik maak BEZWAAR tegen bebouwing van het Nollebos Westduingebied wil hier geen massa toerisme!!
laat nollebos zo als het is en zorg dat het hotel op de boulevaard er snel komt en blijf van het nollebos af maak voor de kano s wat meer door gang naar
andere plassen die er zijn en voor de sauna bedenk daar wat anders voor als het maar geen huisjes zijn want dan gaat het bos wat we heel hart nodig
hebben voor de frisselucht voor ons en onze kinderen heel belangrijk. hoop dat jullie er wat mee kunnen .

Ik sta volledig achter de inspraakreactie van Stichting Ons Nollebos d.d 15 sept. 2020, aan u gestuurd namens de voorzitter.
Het Nollebos en het Westduinpark dienen de groene functie te behouden, Niet zonder reden zijn de bestemmingsplannen hiervan - ook nog recent - als
zodanig ingericht. (Meer) bebouwing is daarvan een verstoring.
Ik hoop dat het Nollebos behouden blijft voor de inwoners en dat niet alles voor het toerisme opzij wordt gezet. De Belgen komen juist naar ons omdat in
België alles is volgebouwd!
Beste, het concept Toeristische visie 2030 heeft mij als inwoner van Vlissingen zeer teleurgesteld. In deze tijd waarin het overduidelijk is dat het klimaat,
de opwarming van de aarde, onze aandacht hard nodig heeft, lees ik in uw Toeristische visie niet eenmaal het woord klimaat. Verstening van de stad i.p.v.
vergroening van de stad, is dat wat wij als inwoners willen? Waar kunnen we in de steeds warmer wordende zomers in de toekomst nog schaduw vinden
in een versteende stad? Ik lees zelfs over het bouwplannen in het Nollebos en Westduinpark... meent u dat gemeente Vlissingen? Is dat wat de toeristen
willen? Willen zij verblijven in een stad die tot een versteend pretpark gegroeid is? Ik lees over wellnesscentra die gebouwd gaan worden, geweldig maar
waar? Moeten er daarvoor bomen gekapt worden? De spreekwoordelijke longen van de stad? Dat meent u toch niet? Vlissingen, stad aan de zee, is een
mooie omschrijving van de stad zoals hij er nu uitziet, waar in de zomer duizenden toeristen rondlopen en genieten van het strand en het Nollebos. Als

Reactie
De bebouwingsmogelijkheden zijn verder uitgewerkt in het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. De basis voor
deze bebouwingsmogelijkheden ligt in de in december 2017 meegegeven kaders van de gemeenteraad voor de
totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark .
De wijze waarop de zittende ondernemers hun toekomstplannen financieren en wie zij daarbij betrekken is geen
onderdeel van het streefbeeld. Conform de opdracht van de gemeenteraad zijn de bouwmogelijkheden van het
streefbeeld voor de zittende ondernemers voorzien. Voor een visie/ streefbeeld is dat ook mogelijk. De uitvoering
van het streefbeeld op het gebied van bebouwing (op basis van de toekomstige plannen van de ondernemers)
moeten op een later moment worden vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Dat is een algemeen verbindend
voorschrift, dus geldend voor iedereen.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op de inspraakreactie van SBBN op de toeristische visie verwijzen wij u naar nummer 624.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op de inspraakreactie van SBBN op de toeristische visie verwijzen wij u naar nummer 624.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op de inspraakreactie van SBBN op de toeristische visie verwijzen wij u naar nummer 624.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Uit het participatieproces is naar voren gekomen dat de verbinding van de aanwezige wateren in het gebied ten
behoeve van een recreatieve invulling (bijvoorbeeld een kanoroute) niet gewenst is. Dit mede vanwege de
aanwezige natuurwaarden.
Verder merken wij op dat de gemeente geen eigenaar is van de locatie van voormalig hotel Britannia. De
gemeente kan hier zelf dus geen bouwactiviteiten ondernemen. De eigenaar van de grond zal zelf een plan voor
herbouw moeten ontwikkelen en indienen. Er is recent een omgevingsvergunningaanvraag gedaan.
Voor het antwoord op inspraakreactie van SBBN op de toeristische visie verwijzen wij u naar nummer 624.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor uw opmerkingen over het Nollebos- Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor het antwoord op de inspraakreactie van SBBN op de toeristische visie verwijzen wij u naar nummer 624.
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Nr.

Reactie

642

Zienswijze (ingediende reactie)
inwoner van de binnenstad kan ik u zeggen dat het nu in de zomer al steeds drukker wordt en ik vraag mij dan ook af of de plannen die ik lees in het
concept Toeristische Visie 2030 niet veel en veel te pretentieus zijn en niet op de realiteit gebaseerd. Er is de inwoners van de stad en de toeristen niets
gevraagd. Ik denk dat ook zij allen in deze tijd het klimaat zeker een belangrijke rol willen toedichten en de stad zeker groen willen houden of nog groener.
Tijdens het boekproject Tafeltje Vertelt spraken wij in 2019 met 43 toeristen uit binnen- en buitenland en met inwoners van de stad Vlissingen. De meeste
mensen benadrukten de oneindige ruimte aan zee, het fijne schaduwrijke Nollebos, de vele vogels, de bloemen, en de gelukkig niet met hoogbouw
volgebouwde boulevard. Zullen zij zich herkennen in de plannen die staan in dit concept Toeristische visie 2030? Wat denkt u? Ik schaar mij als inwoner
van de stad achter de visie van de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark over het concept Toeristische visie 2030. Heel veel wijsheid wens ik
u toe en vooral dat u het klimaat en het groen in de stad - de longen van de stad - in een volgend stadium van de Toeristische Visie een grote rol zult
toebedelen, alleen al uit zorg voor de komende generaties want u gunt uw kleinkinderen toch ook een zuurstofrijke stad?
Ik vind de hele visie getuigen van kokervisie. Dat is zeer spijtig. Er wordt van meet af aan gefocust op de bezoeker die kwalitatief hoogstaande
accommodatie zoekt, en die zou gerealiseerd moeten worden aan de kust, dus ook in het Westduingebied. Alternatieven worden niet onderzocht.
Bijvoorbeeld: camperaars, die toch echte explorers zijn. Vlissingen heeft geen enkele camperplaats (buiten de camping aan de Nolle). Een gemiste kans,
die snel en eenvoudig te benutten zou zijn. Ook over jongeren geen woord. Bovendien zou elke uitbreiding van toerisme (ook) ten goede moeten komen
aan de bewoners van onze gemeente. En zeker niet ten koste mogen gaan van het huidige groen, concreet: Nollebos/Westduin. Die expliciete stelling
ontbreekt, wat m.i. zeer gevaarlijk is als het college draagvlak wil hebben voor zijn visie. Mijn advies zou zijn: 1) onderzoek ook andere toeristenstromen,
die passen bij een ongepolijste stad als Vlissingen en 2) spreek uitdrukkelijk uit dat groei van toerisme nooit ten koste mag gaan van welzijn en natuur van
de bevolking.
Weet U waarom de toerist zo graag U stad bezoekt.. Omdat het hier niet volgebouwd is met appartementen . Weet U waarom een Vlssinger van zijn stad
houdt? Vanwege een boulevard waar je trots op moet zijn en een strand met daar achter liggend een mooi bos waarin het op wanne dagen goed
vertoeven is. Laat dit zo blijven. Laat toerist en bewoner genieten van wat er is! Ga dit niet volbouwen!! Wie wordt hier beter van!!! Investeer in de
binnenstad . Dit is een desolaat gebeuren. Daar wil niemand zijn. Blijf van het Nollebos af. Dit behoort aan de bewoners van Vlissingen.
een nieuwe waterpartij ipv dood gras op het Scheldeplein zou een goed begin zijn en blijf met je lange tengels van het Nollebos af, het is van de burgers,
de gemeente is onderhoudsplichtig, nog meer ideen?
is dat een verkapte manier om je bewoners te vertellen dat het Nollebos maar opgeofferd moet worden???

643

Één verkapte manier om het Nollenbos alsnog te bebouwen. Verkloten. Daar moet eens nodig goed onderhoud gepleegt worden. Als daar geld voor is.

Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

644

Laat het Nollebos met rust.Bewoners van Vlissingen de hedendaagse en toekomstige toeristen zoeken rust.En daar is ons Nollebos zeer geschikt voor.

Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

645

Doe nou eerst iets aan de uitstraling van Vlissingen voor er nog meer geld in nieuwe accomodaties wordt gestoken. Vooral van het Nollebos afblijven, er is
al te weinig 'groen' in Vlissingen! Wellicht overwegen om langs de groene boulevard/ commandoweg te bouwen. Dichtbij station, stad en water en weinig
overlast voor bewoners.

Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.

Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
Voor uw opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 2 onderaan deze tabel.
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Antwoord 1
De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal streefbeeld. Het
doel is een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark waarbij verschillende onderdelen
(o.a. natuur, cultuur, bebouwing) een plaats dienen te krijgen in het gebied. Deze kwaliteitsslag dient
zich te richten op een brede een brede doelgroep (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters
etc.).
De gemeente heeft op basis van de input van iedereen en op advies van de landschapsarchitecten
van BoschSlabbers vervolgens een integrale afweging gemaakt. Hierbij zijn de kaders van de
gemeenteraad, alle ingebrachte suggesties, ideeën en de verschillende belangen van betrokken
partijen tegen elkaar afgewogen.
Duidelijk is wel dat er met betrekking tot het Nollebos-Westduinpark veel verschillende meningen en
belangen zijn. Dat zal er helaas onvermijdelijk altijd toe leiden dat niet iedereen zich in alle
onderdelen in het streefbeeld kan vinden.
Het streefbeeld bevatgeen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies.
Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Ook is het streefbeeld er op gericht het park zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle
doelgroepen, waaronder mindervaliden. Dit ziet u terug in de spelregels die gesteld zijn voor de
inrichting van paden, parkeerplaatsen en elementen als de vlonders en de verbinding tussen de
Boulevard en het Nollebos. Ook hierbij dient met de verschillende soorten gebruikers van het park
rekening gehouden te worden.
Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een nieuwe,
directe, groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook in kortere
verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande
ontsluiting. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te
realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande
autoverbinding uit het park verdwijnen.
Of deze verbinding er daadwerkelijk kan komen moet in een later stadium overigens nog op
haalbaarheid worden onderzocht.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De verwachting is dat deze niet
dusdanig moeten worden verbreed. Onnodig brede asfaltpaden worden voorkomen.
Net als de bestaande paden is in een gecombineerd gebruik voorzien (fietsers en wandelaars), echter
wel met een functiescheiding. Buiten de verbindingen met de tennisvereniging, sauna en kanovijver
zijn de routes door het bos nadrukkelijk niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (auto’s,
bromfietsen, etc.). Vanzelfsprekend is de hoofdroute wel toegankelijk voor onderhoudswagens ten
behoeve van het water/groenbeheer.
Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Bij de inrichting van de
openbare ruimte in het gebied handelt de gemeente zoveel mogelijk vanuit het VN-verdrag voor
mensen met een handicap: het gebied moet toegankelijk zijn voor de mindervaliden. Aan het
streefbeeld zal worden toegevoegd dat ook andere functiescheidingen dan markeringen op het
wegdek mogelijk zijn indien een veilig gecombineerd gebruik hierom vraagt.
Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De exacte uitwerking
(hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de
vervolgfase.
Het doel van de vlonder is om de zilte flora van dichtbij te kunnen zien en beleven en kan een
natuureducatieve rol vervullen. Het doel van de belevingsvlonder is niet om de natuur te verstoren,
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daar zal bij de vormgeving en de definitieve locatie ook rekening mee gehouden worden. Zo is de
vlonder licht opgetild boven het maaiveld om kwetsbare beplanting te ontzien en het risico op
betreding te minimaliseren. De belevingsvlonder heeft ook geen doorgaande functie als onderdeel
van de looproute. Tijdens het participatieproces is de zilte flora met regelmaat genoemd als
bijzondere waarde. Op basis van de inspraakreacties is de gedachte voor een zilte pluktuin uit het
streefbeeld gehaald.
De gemeenteraad heeft in de opdracht om te komen tot een streefbeeld tevens voorlopige kaders en
zoekgebieden aangegeven waarbinnen de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de twee
ondernemingen in het gebied nader uitgewerkt kunnen worden. Toevoeging van verblijf behoort tot
de mogelijkheden.
Het uitgangspunt daarbij is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast dienen te worden in de
groene kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden
tussen landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling.
Het streefbeeld valt binnen deze door de raad meegeven kaders en spelregels.
Een daadwerkelijke bestemmingsplanprocedure (met alle inspraakmogelijkheden die daarbij horen)
is pas aan de orde als de betreffende ondernemer een uitgewerkt plan indient dat past binnen de
ruimtelijke kaders van het streefbeeld, financieel onderbouwd is en alle verplichte onderzoeken op
grond van de Wet ruimtelijke ordening bevat.
Ter aanvulling wijzen wij u op de vergelijking tussen de bestaande mogelijkheden van bebouwing op
basis van het geldende bestemmingsplan en de mogelijkheden die het streefbeeld biedt.
Ten aanzien van de sauna is de in het bestemmingsplan opgenomen toegestane bebouwing per
bouwlaag 1.400m². Daarnaast is er een afwijkingsmogelijkheid: het college kan afwijken van de
toegestane bebouwing per bouwlaag tot 1.750m².
Als het bestemmingsplan optimaal wordt benut is er een totale bebouwing van 5.250m² mogelijk.
Wordt er geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid, dan is een bebouwing van 4.200m² in
de huidige situatie mogelijk.
De in het streefbeeld voorgestelde bebouwingsmogelijkheid betreft in totaal 5.850m². In
onderstaande tabel is een en ander nader uiteengezet.
Huidig bestemmingsplan
Bouwhoogte: 10 meter
Bebouwing per bouwlaag: 1.400m²
Bebouwing totaal: 4.200m²
Bebouwing per bouwlaag incl. afwijking:
1.750m²
Totaal maximale bebouwing incl. afwijking:
5.250m²

Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Bouwhoogte: 12 meter (3 bouwlagen)
Begane grond: 3.250m²
Eerste verdieping: 1.300m²
Tweede verdieping: 1.300m²
Totaal maximale bebouwing: 5.850m²

Ten opzichte van de kaders van de gemeenteraad is het zoekgebied in het streefbeeld voor
bebouwingsmogelijkheden bij de sauna aanzienlijk ingeperkt omwille van de ruimtelijke inpassing
(van ca. 11.600m² naar 6.500m²). De ruimtelijke kaders voor bebouwing beslaan daarmee slechts
een klein deel van het landschapspark dat ruim 440.000m² groot is. Ook is het aantal lagen beperkt
(geen kap) ten opzichte van het kader van de gemeenteraad uit 2017 en is er een voorwaarde voor
ondergronds parkeren opgenomen.
Ook op andere punten is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie,
waarin het Nollebos-Westduinpark als gecombineerde badplaats en aandachtsgebied gekenmerkt is.
De uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie zijn onder meer terug te vinden in de spelregels voor
architectuur en toe te passen materialen.
Al met al zijn wij van mening dat de in het streefbeeld voorgestelde (maximale) volumes passend
gemaakt kunnen worden in het landschap.
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Ook bij de kanovijver biedt het geldende bestemmingsplan meer bebouwingsmogelijkheden dan nu
is gerealiseerd. Zo kunnen er op basis van de toegestane hoogte van 6 meter, 2 verdiepingen
gebouwd worden van samen 1.200m². Los van de bestaande bedrijfswoning is verblijf in het
geldende bestemmingsplan niet toegestaan.
De in het streefbeeld voorgestelde bebouwingsmogelijkheid voor de kanovijver bedraagt in totaal
(over twee bouwlagen) 1.500m² op de huidige locatie en 2.415m² op de alternatieve locatie. Op de
alternatieve locatie is een groter zoekgebied van 3.450m² voorzien. Ook wordt in het streefbeeld de
mogelijkheid tot toeristisch verblijf toegevoegd.
Huidig bestemmingsplan
Bouwhoogte: 6 meter
Bebouwing per bouwlaag: 300m²
Beb. totaal (2 bouwlagen) : 600 m²
Beb. per bouwlaag incl. afwijking: 600m²
Totaal max. bebouwing incl. afwijking:
1.200m²

Streefbeeld huidige locatie
kanovijver
Bouwhoogte: 2 bouwlagen
Begane grond: 750m²
Eerste verdieping: 750m²

Streefbeeld alternatieve locatie
kanovijver
Bouwhoogte: 2 bouwlagen
Begane grond: 1.207,5m²
Eerste verdieping: 1.207,5m²

Totaal maximale bebouwing:
1.500m²

Totaal maximale bebouwing:
2.415m²
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Antwoord 2
De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal Streefbeeld
Nollebos-Westduinpark, voor een brede doelgroep (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters
etc.). Een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark staat centraal en verschillende
onderdelen (o.a. natuur, cultuur, bebouwing) dienen een plaats te krijgen in het gebied.
Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies.
Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit,
natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters,
biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen.
Volgens de opdracht van de gemeenteraad moet er ook plek zijn voor de ontwikkeling van de in het
gebied aanwezige ondernemingen. Hiervoor zijn wel kaders gesteld door de gemeenteraad. Het
uitgangspunt daarbij is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast dienen te worden in de
groene kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden
tussen landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling. Het streefbeeld voldoet aan deze
uitgangspunten. De ruimtelijke kaders voor bebouwen beslaan daarbij slechts een klein deel van het
landschapspark. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar antwoord 1 hierboven.
De gemeente heeft op basis van de input van iedereen en op advies van de landschapsarchitecten
van BoschSlabbers vervolgens een integrale afweging gemaakt. Hierbij zijn de kaders van de
gemeenteraad, alle ingebrachte suggesties, ideeën en de verschillende belangen van betrokken
partijen tegen elkaar afgewogen.
Duidelijk is wel dat er met betrekking tot het Nollebos-Westduinpark veel verschillende meningen en
belangen zijn. Dat zal er helaas onvermijdelijk altijd toe leiden dat niet iedereen zich in alle
onderdelen in het streefbeeld kan vinden.
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Antwoord 3
Het streefbeeld is inhoudelijk tot stand gekomen op basis van het raadsbesluit uit 2017 waarmee het
college van B&W opdracht heeft gekregen om een integraal streefbeeld voor het NollebosWestduinpark op te stellen. In deze opdracht heeft de raad kaders gesteld waaraan het streefbeeld
zou moeten voldoen. Het streefbeeld dat nu voorligt, past binnen deze kaders.
Voor de totstandkoming van het streefbeeld is een participatieproces vastgesteld. Dit is in de praktijk
ook zo uitgevoerd. In het participatieproces is onder meer gebruik gemaakt van een viertal openbare
werksessies. Alle inwoners en betrokkenen waren welkom om deel te nemen aan deze werksessies
en mee te denken over de invulling van het Nollebos-Westduinpark. De verslagen van deze
werksessies en andere onderdelen van het participatieproces kunt u terugvinden op de website:
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/wijken-enkernen/binnenstad/nolleboswestduingebied.html
Voor belanghebbenden en inwoners die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen aan de
laatste werksessie, is aanvullend een online magazine opgesteld. Tevens is hierbij nog de
mogelijkheid geboden om tot 2 weken na de laatste werksessie vragen te stellen en suggesties te
doen. De gemeente heeft op basis van de input van iedereen en op advies van de
landschapsarchitecten van BoschSlabbers vervolgens een integrale afweging gemaakt. Hierbij zijn de
kaders van de gemeenteraad, alle ingebrachte suggesties, ideeën en de verschillende belangen van
betrokken partijen tegen elkaar afgewogen. Veel van de ingebrachte ideeën zijn ook meegenomen in
het streefbeeld. Het streefbeeld bevat bijvoorbeeld geen complete herinrichting van het gebied en
de bestaande functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als
wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Duidelijk is wel dat er met betrekking tot het Nollebos-Westduinpark veel verschillende meningen en
belangen zijn. Dat zal er helaas onvermijdelijk altijd toe leiden dat niet iedereen zich in alle
onderdelen in het streefbeeld kan vinden.
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Inspraakreactie conform formulier SBBN
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Inspraakreactie conform formulier SBBN toeristische visie
Betreft: Toeristische Visie 2030
Ik wil graag dat ons Nollebos een gebied blijft waar je je in de natuur kunt ontspannen, dat het rustig
is en dat er niet veel verandert. Wel is er achterstallig onderhoud van paden en oevers en dat moet
op natuurvriendelijke manier worden uitgevoerd. Het bos/park kan beter gebruikt worden door alle
leeftijdsgroepen, dus inclusief mensen met een beperking.
Ik maak bezwaar tegen:
 De bouw van een groot wellnesscentrum met hotel.
 Grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel.
 Dat wij als burgers van Vlissingen buiten de besluitvorming over het toerismebeleid worden
gehouden, onder het mom van een coronamaatregel. Er zijn tegenwoordig legio goedkope
en eenvoudige videoverbindingen mogelijk. (Zoom/Teamviewer e.d.)
Ik vraag de raadscommissie om duidelijkheid, nu het Nollebos buiten de werking van deze
Toeristische Visie 2030 is gehouden:
A. Mogen wij hier nu uit af leiden dat hotelbouw in het Nollebos niet past binnen de kaders
van deze beleidsnota Toeristische Visie 2030?
B. Of moeten we hier uit afleiden dat het Nollebos vogelvrij is voor hotels?
Aanvullende opmerking:
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Inspraakreactie 75
Inspraakreactie op Concept Streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark
Algemeen.
De totstandkoming van het Integraal Streefbeeld voor het Nollebos-Westduingebied heeft
plaatsgevonden onder de vlag van Burgerparticipatie. Dan mag je verwachten dat de burgers die
eraan deelnemen op ieder moment over alle op dat moment relevante informatie beschikken en dat
het proces in alle openheid en transparantie verloopt. Zoals wij, de actiegroep NollebosWestduinpark, al in de startbijeenkomst in de Lasloods verwachtten en daar luid en duidelijk
aangaven, is die openheid en transparantie er nooit geweest en zijn de deelnemende burgers
onwetend gehouden van de onderliggende, verborgen agenda's. Dat betreft:






Het streefbeeld is een camouflage van de onder dreiging van een schadeclaim van
projectontwikkelaar Ecoparks gegeven opdracht aan het College van Burgemeester en
wethouder(s) om grootschalige bouw van toerisme gerelateerde verblijfsaccommodaties
alsnog mogelijk te maken.
Om aan deze opdracht te voldoen heeft het College op kosten van de gemeente ( dus ook op
kosten van de inwoners van de gemeente Vlissingen ) een extern bureau ( bureau Buiten uit
Utrecht) opdracht gegeven om te berekenen op welke manier van zowel de sauna als de
kanovijver levensvatbare bedrijven te maken zouden zijn, en met hoeveel m2 de terreinen
van beide ondernemingen daarvoor uitgebreid zouden moeten worden. Dit rapport, of de
opdracht daartoe, is geen onderwerp van gesprek geweest tijdens de werksessies, maar is nu
wel toegevoegd aan de stukken die ter inzage liggen.
Dit roept de vraag op in hoeverre de gemeente nog objectief naar de
bestemmingsplanwijziging of de bouwvergunningen kan kijken als de gemeente zelf belang
heeft bij realisatie.
Bovendien meet de gemeente hier met twee maten: onze burgerinitiatieven in 2016 werden
door de gemeente afgewezen vanwege het ontbreken van financiële onderbouwing, hier
levert de gemeente de financiële onderbouwing zelf.
Van alle gepresenteerde elementen is er maar één realistisch, omdat het de gemeente geen
geld kost; er is sprake van externe financiering voor de herbouw/uitbreiding/vernieuwing van
de sauna en de Kanovijver.

Wij maken ernstig bezwaar tegen de volgende elementen:
 De hoofdstructuur van tenminste 5 meter brede asfaltwegen over een totale lengte van 2
kilometer, bestemd voor zowel wandelaars als fietsers en ander langzaam verkeer. Dit leidt
onherroepelijk tot gevaarlijke situaties.
 Tevens biedt deze hoofdstructuur de basis voor uitbreiding van bebouwing met daarbij
behorend gemotoriseerd verkeer. Zie daarvoor ook de plannen die ontvouwd worden in de
Toeristische Visie 2030. Wij zijn eveneens tegen het realiseren van een directe toegang tot
de sauna vanaf de rotonde aan het eind van de Sloeweg, en een brede toegang tot de
hoofdstructuur vanaf de rotonde bij de Bachlaan. Wij beschouwen deze elementen in het
streefbeeld als voorbereiding op de in de Toeristische Visie geopperde plannen. Dit alles leidt
tot toename van onrust in het gebied en verstoort de mogelijkheid voor zowel de
ontwikkeling van de biotopen als stressreductie voor inwoners.
 Uitbreiding wandelpaden door huidige rustgebieden.
 Het zoekgebied voor de sauna is substantieel groter dan toegestaan in het Bestemmingsplan
2011.
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Het zoekgebied voor de Kanovijver onderaan de Nolledijk. Dit is al eerder door
Rijkswaterstaat afgewezen.
De argumentatie voor een noodzakelijke grote uitbreiding van de sauna ontbreekt. Ook
ontbreekt een onderbouwd bedrijfsplan, zoals dat in 2011 door de gemeente als voorwaarde
voor eventuele uitbreiding is gesteld.
De vormgeving van fort de Nolle
De inundatiekreken, cultureel erfgoed, beslaan een groter gebied dan in het streefbeeld
aangegeven. Dat opent de weg naar aantasting door werkzaamheden t.b.v. de uitbreiding
van de sauna, de Kanovijver en de eerder genoemde hoofdstructuur van wegen en paden.
Vlonders in kwetsbaar gebied, met name de unieke zilte delen.
Een zilte pluktuin.
Geen erkenning als natuurgebied-in-ontwikkeling
Geen erkenning van (sociaal)maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke feiten
over het belang van groengebieden voor het welzijn van burgers: klimaatverandering,
hittestress, gezondheid, stikstofdepositie,
Vernieuwing en uitbreiding van bouw voor recreatiedoeleinden. Dit leidt tot toename van de
stikstof uitstoot. Dit is ongewenst. Wij willen dat de schaarse mogelijkheden tot het verlenen
van bouwvergunningen uitsluitend worden bestemd voor sociale woningbouw.

Het is niet alles negatief, er zijn ook positieve elementen te ontdekken.
 Aandacht voor bijzondere natuur ( bijvoorbeeld zilt en zoet en een combinatie daarvan
 Aandacht voor -versterking- biodiversiteit
 Aandacht voor - achterstallig - onderhoud
 Aandacht voor toegankelijkheid voor mindervaliden
 Enige erkenning belang cultureel erfgoed ( bunkers, inundatiekreek, fort de Nolle )
 Terugkeer naar verharding van wandelpaden met schelpen.
We plaatsen er hier wel een paar kanttekeningen bij. Geen van deze aandachtspunten zal in een
eventuele planvorming een onomkeerbaar effect hebben. Dat betekent dat ieder punt terzijde
geschoven kan worden ten behoeve van een of ander "groter" belang. Dan kan de financiële situatie
van de gemeente zijn, of een "dringend noodzakelijke" verdere uitbreiding van toeristische
verblijfsaccommodaties. Een voorschot hierop wordt al kenbaar gemaakt in de Toeristische Visie
2030 met ruimte voor toeristische verblijfsaccommodaties aansluitend aan de duinen.
Actiegroep Red Nollebos-Westduinpark
9 november 2020
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Antwoord op inspraakreactie 75
Wij herkennen ons niet in de stellingen uit uw inspraakreactie onder het kopje ‘algemeen’.
Het komen tot een integraal streefbeeld voor het gebied Nollebos-Westduinpark is een opdracht van
de gemeenteraad uit december 2017. De opdracht is een integraal streefbeeld op te stellen als
toekomstvisie voor het gebied, rekening houdend met verschillende doelgroepen (inwoners en
toeristen, natuurliefhebbers en recreanten etc.). Het streefbeeld is integraal, omdat het ook de
verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het gebied behandeld, zoals de natuurwaarden en
cultuurhistorische elementen.
Het streefbeeld is tot stand gekomen op basis van burgerparticipatie in de vorm van verschillende
bijeenkomsten en werksessies waaraan iedereen die dat wilde kon deelnemen. Voor een nadere
toelichting op het participatieproces verwijzen wij u naar antwoord 3 onderaan deze tabel.
Voor het opstellen van ruimtelijke kaders voor bebouwing in het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
heeft de gemeenteraad in 2017 voorlopige kaders meegegeven. Deze kaders bevatten onder meer
een nader te onderzoeken gebied voor de bedrijven in het Nollebos-Westduinpark en uitspraken
over de inpassing van de gebouwen in het landschap. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de
betreffende tekst onder antwoord 1 (onder de tabel met inspraakreacties).
De raad wil de bedrijven tevens de mogelijkheid bieden om binnen deze ruimtelijke kaders een
gezonde toekomstbestendige exploitatie op te zetten. De ruimtelijke kaders moeten dus ook leiden
tot een haalbare business-case voor de bedrijven. Daarom is Bureau BUITEN gevraagd om te bepalen
of er op basis van de ruimtelijke kaders tot een haalbare business-case gekomen kan worden. Uit het
rapport blijkt dat dit mogelijk is. Het rapport van Bureau BUITEN betreft niet de doorrekening van
toekomstige plannen van de ondernemers zelf: hier zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk voor.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze nadrukkelijk niet bedoeld is voor
gemotoriseerd verkeer. In tegendeel: na de mogelijke verplaatsing van de tennisvereniging buiten
het gebied dient het park autovrij worden (de parkeerplaatsen uitgezonderd).
Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een nieuwe,
directe, groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet deze verbinding ook in kortere
verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande
ontsluiting. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te
realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande
autoverbinding uit het park verdwijnen.
Een uitbreiding van de paden is in het streefbeeld ook niet aan de orde. Voor nadere toelichting over
de hoofdroute verwijzen wij u naar de betreffende passage in antwoord 1 onderaan deze tabel.
Het zoekgebied van de sauna valt binnen de in de opdracht van de gemeenteraad meegegeven
kaders en is (onderbouwd) verkleind ten opzichte van deze kaders. Een daadwerkelijke
bestemmingsplanprocedure (met alle inspraakmogelijkheden die daarbij horen) is pas aan de orde
als de betreffende ondernemer een uitgewerkt plan indient dat past binnen de ruimtelijke kaders
van het streefbeeld, financieel onderbouwd is en alle verplichte onderzoeken op grond van de Wet
ruimtelijke ordening bevat.
Het alternatieve zoekgebied van de kanovijver is een uitkomst van het participatieproces. Hierover
dient de raad een besluit te nemen. Het zoekgebied is namelijk niet in de raadsopdracht
meegenomen. Aangezien het verder van de zeewering ligt valt dit zoekgebied niet in de
beschermingszone van de waterkering. De eerder aangedragen alternatieve locatie voor de
kanovijver lag wel in de beschermingszone en was daarmee geen optie.
De inundatiekreken blijven intact. Sterker nog: deze moeten kwalitatief verbeterd worden door
verschillende onderhouds- en beheersmaatregelen (betere doorstroming, herstel van oevers).
Andere dan de bestaande functies (zoals vissen) zijn niet voorzien.
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Tevens is voorzien dat de inundatiekreek nabij de kanovijver op basis van de in het streefbeeld
weergegeven ruimtelijke kaders weer vrij komt van bebouwing.
Voor een nadere toelichting op de vlonders verwijzen wij u naar de betreffende passage in antwoord
1 onderaan deze tabel. Daarbij merken wij op dat de ontwikkeling van de natuur en biodiversiteit
juist een belangrijk uitgangspunt van het streefbeeld is.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden
gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit
heeft er tot op dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet.
Hierdoor is de verwachting dat dit bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.

74

Inspraakreactie 133
Geacht college,
Hierbij maak ik gebruik van de inspraak over het ‘Streefbeeld Nollebos/Westduinpark.
Ik heb bezwaren tegen het streefbeeld.
Die betreffen samengevat in hoofdzaak:
- de grootschalige uitbreidingen van ‘Sauna’ en Kanovijver’;
- de aanleg van een nieuwe weg om het hotelcomplex te ontsluiten;
- aantasting door brede asfaltpaden en andere ‘nieuwigheden’;
- toebrengen van schade aan de natuur;
- geen financiële onderbouwing.
‘Kanovijver en Sauna’
Ik kan het nog eens zijn over een verbetering van de onderneming Kanovijver mits deze plaatsvindt
binnen de huidige kadastrale oppervlakte en bestemming.
Dus: geen grootschalige verblijfsaccommodatie.
Ik ben tegen tegen verplaatsing van dit complex naar het parkeerterrein. Dat werkt frustrerend op
het Boulevardbezoek. Een onbegrijpelijk idee, dus.
De sauna mag wat mij betreft uitbreiden binnen het huidige kadastrale ruimtebeslag met maximaal 1
verdieping. (Inclusief het dak).
Ik ben tegen het aanbrengen van een parkeerkelder en een ontsluitingsweg; dit is een zware
ingreep in de structuur, de bodem en de natuur van het gebied; alleen al de werkzaamheden zullen
het gebied zwaar aantasten!
Kustvisie en kwaliteit van het gebied
Ik heb er bezwaar tegen dat de gemeente Vlissingen voorbij gaat aan de door haar onderschreven
Zeeuwse kustvisie.
Met de mond belijden hoe waardevol Nollebos/Westduin is en er vervolgens weer onderuit proberen
te komen...
Ik hoop dat het Provinciaal Bestuur weinig waardering voor uw ‘streefbeeld’ zal hebben.
Nollebos/Westduin is een jong gebied, met een bodemstructuur en natuur die nog volop in
ontwikkeling zijn.
De site waarneming.nl ondersteunt de roep van velen Nollebos/Westduin te laten zoals het is. De
grote diversiteit aan plantensoorten, vogels, insecten, zoogdieren enz. bewijst de waarde van het
gebied.
Afblijven!
Dus geen asfaltwegen, geen ‘belevingsvlonders’ en ander onnodig gedoe zoals BoschSchlabbers
heeft bedacht. Zoals zitstenen in het ooit als zodanig bedoelde openluchttheater, dat dan een goed
weggestopte hangplek zal
worden!
Behoud de charme van het gebied geacht college: geen routebordjes, maar een bos waarin je kunt
‘verdwalen’. Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen dat bestaande paden voor rolstoelers
vriendelijk worden gemaakt door ze terug te brengen tot verharde kiezel- en schelpenpaden. Neem
gewoon een voorbeeld aan het Ritthemse bos, óók gemeente Vlissingen!
Enigszins ridicuul en irrelevant is het argument dat achterstallig onderhoud moet worden verricht.
Behoort het plegen van onderhoud aan gemeentelijke eigendommen soms niet tot uw structurele
takenpakket?
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M.a.w. als er iets moet worden gedaan aan de oevers van de waterpartijen, hoeft toch niet gewacht
te worden op een landschapsarchitect die dit onder uw aandacht brengt?
Financiële consequenties
Aan het streefbeeld ontbreekt en belangrijk onderdeel: de financiële
paragraaf. Dit is een manco om tot bestuurlijke afweging te komen, temeer
omdat het in feite om twee plannen gaat met een verschillende doelstelling
en consequenties:
A uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie;
B ingrepen in de landelijke en natuurlijke structuur van het gebied.
Ik neem aan dat de kosten van alles wat onder valt A voor rekening van
projectontwikkelaars en ondernemers komen.
Maar... geldt dat ook voor een kostbaar project zoals de eerdergenoemde
ontsluitingsweg? Of komt dit op het bordje van de gemeente terecht?
Alles onder B zal op de gemeentebegroting drukken.
Kijkend naar het streefbeeld zal dit een forse éénmalige uitgaaf zijn!
Bovendien zal het structurele onderhoudsbudget extra worden belast, terwijl het onderhoud nu al
achterloopt!
Gezien het tot nu toe door u gevolgde proces valt te vrezen dat het realiseren van onderdeel A uw
prioriteit heeft en dat B op de lange baan zal worden geschoven!
Dus: eerst financiële duidelijkheid over het hele plan en géén voorrang aan fase A!
Tenslotte. Ik heb het financiële aspect aangekaart in de laatste bijeenkomst op het gemeentehuis.
Een medewerker van het landschapsbureau kwam niet verder dan dat de inrichtingswerkzaamheden
in het gebied wel voor subsidie in aanmerking zouden komen... Maar ja, subsidie van derden zal
nooit de hele kostenpost dekken, integendeel.
De leider van het bureau met dezelfde vraag geconfronteerd, keerde mij de rug toe... Kennelijk
kaartte ik een te gevoelig punt aan.
Overigens hoorde ik van meer kanten dat bij deze man kritiek niet welkom was.
Wel een compliment aan het adres van de gemeentelijke medewerkers trouwens. Met hen kon
prima inhoudelijk over het plan worden gesproken.
Met hoogachting,
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Voor het antwoord op uw reactie verwijzen wij u deels naar antwoord 1 hierboven.
Ten aanzien van een aantal aanvullende opmerkingen merken wij het volgende op:
 Het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Voor wat betreft de invulling
van het zoekgebied met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie.
Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
 Wij herkennen ons niet in uw stelling dat de alternatieve locatie voor de kanovijver frustrerend
werkt op het boulevardbezoek. De verplaatsing van de kanovijver zorgt juist voor een
kwaliteitsverbetering van de verbinding tussen de boulevards en het Nollebos. Indien de
kanovijver naar deze locatie verhuisd, worden ook de hier liggende parkeerplaatsen
gecompenseerd op de bestaande locatie van de kanovijver.
 Een parkeerkelder bij de sauna zorgt juist voor minder aantasting van het gebied. Het alternatief
van een bovengrondse parkeerplaats vraagt immers om veel meer ruimte. De auto’s staan bij een
bovengrondse parkeerplaats ook in het zicht.
 Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een
nieuwe, directe, groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook juist in kortere
verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande
ontsluiting. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te
realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande
autoverbinding uit het park verdwijnen.
 Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld.
Dit komt in een volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht
naar externe financieringsbronnen (fondsen en subsidies). Niet alle ingrepen drukken dus op de
gemeentebegroting. De investeringen in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de
ondernemers zelf. De prioritering daarvan is niet aan de gemeente, maar aan de ondernemers.
Het basisuitgangspunt is dat de ingrepen in de openbare ruimte door de gemeente zelf worden
gedaan.
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Bezwaarschrift Nollebos Westduingebied.
Het valt mij op dat dit college van Burgemeester en Wethouders ondersteund door de coalititie
partijen, PRS, LPV, SP, Groenlinks, 50-Plus, de Stad Vlissingen voor zijn bewoners en bezoekers aan
het slopen is. Verschillende slooplijnen zijn zichtbaar, een daarvan is de geschetste toekomst van het
Nollebos-Westduingebied.
Alle berichten en brieven naar B&W en de Griffie worden geweerd en genegeerd.
In de Nieuwe toeristische visie met commentaren wordt het Nollebos geweerd.
Toeristische visie Gemeente Vlissingen 2020/W. Weber
Een inspraakreactie van een inwoner.
1. Denk aub aan de verwerpelijke bouwontwikkelingen aan de Belgische kust en die van Zeeuws
Vlaanderen bij Cadzand Bad. Alleen de projectontwikkelaars spinnen er garen bij. De bezoekers en
plaatselijke mensen keuren deze ontwikkeling in meerderheid af.
2. De bezoekers van de kust komen voor ruimte, natuurgebied, water en rust, niet om tegen stenen
en beton aan te kijken. Ook de plaatselijke bevolking is voor rust, natuur en water,
3. Laat het Groene Nollebos en plan Westduin ongemoeid, want dat is het groene kostbare gebied
van Vlissingen dat gekoesterd moet worden, bovendien is het Nollebos ooit aangelegd voor het
bevorderen van ruimte en groen en hebben de twee bestaande bedrijven destijds ten onrechte
toestemming gekregen zich in dit plan te vestigen. Die bedrijven passen daar niet. Zoek aub andere
plaatsen voor die twee bedrijven .
4. Concentreer u alleen op het beheer en onderhoud in het algemeen en in het bijzonder op het
beheer en onderhoud van dat kustgebied. Alleen het onderhoudsniveau van het bestaande geheel
moet omhoog. Straten en pleinen vertonen achterstallig onderhoud en dat moet anders en beter !
5. De kustvisie gaat uit van zorgvuldig beleid langs de kusten omdat die meer dan vol zijn. Genoeg is
genoeg !! Verbeter hetgeen er is en stop met de bouwplannen langs de kust.
Beoordeling commentaar College van B&W
De visie onderschrijft de opmerkingen van de inspreker.
In de visie is opgenomen dat de verblijfsaccommodaties kwaliteit bieden en aansluiten bij, en
versterken, de uitstraling van het gebied waar de accommodatie is gevestigd.
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Deze toeristische visie is niet in tegenspraak met de kustvisie. De kustvisie is gebruikt als een van de
uitgangspunten.
In de positionering is sprake van contrasten. “Een contrast van wat door de mens gemaakt is en
natuur. Een plek om te ontspannen”. Techniek kan hier gedefinieerd worden als al datgene dat niet
tot de natuur behoort. Hiermee wordt de waarde van natuur en rust benadrukt en gezien als een
kans.
Tekstaanpassing visie
De term techniek in de zin “Een contrast van techniek en natuur”, het woord techniek vervangen
door: wat door de mens gemaakt is.
De burgerparticipatie werkgroep Nollebos-Westduingebied:
De vier bijeenkomsten en inspraakronden bij de participatie voor de werkgroep leden NollebosWesduingebied waren een 'lachetje'. Doorzichtig was de opzet dat de wethouder Rens Reijnierse en
de vertegenwoordiger van landschapsbureau Bos en Slabbers, Johan van Minnebrugge,
vertegenwoordigde. Tegen stemmers werden
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gehindert in hun woord en gestoord door geluid te maken.
In het voorstel van het College ondersteund door twee ondernemers Hardenberg en Bootsgezel en
hun geld schieters en het landschapsbureau B&S, wil men het totale gebied van 44 Ha te ontsluiten
voor massa toerisme, luxe verblijf mogelijkheden, doorkuist met verharde asphaltwegen.
Het bureau Bos en Slabbers gebruikt in de aanhef van hun Website,' zodra het een eigen leven is
gaan leiden is het goed'. In het gebied van het Nollebos- Westduingebied laten ze deze eigen
geopperde slogan valen en treden ze op als aannemer, zo streven zij hun gecreerde inkomsten
achterna. Daarmee houden ze geen rekening met het verleden of de wens van de inwoners het
gebied zo te laten. Zodra het gebied een eigen leven is gaan leiden is het goed, gaat niet op voor het
Nollebos-Westduingebied. De eigen natuurlijke ontwikkeling na het sluiten van het Nollegat, 76 jaren
na het bombardement in 1944 en 2 x landschapherstel wordt omzeep geholpen.
Het blijkt tot nu toe dat er niet en nooit geluisterd wordt naar de inwoners met een visie op de
natuur,
klimaat, duurzaamheid en milieu. Met deze insteek loopt Vlissingen in zijn totaliteit 30 jaren
achterop
in ontwikkeling naar de toekomst voor zijn inwoners. Het is het missen van een duurzame toekomst
visie samen met je inwoners.
Overal binnen de Gemeente grenzen wordt alles volgebouwd, groen , landlijnen en de kijk op korte
de horizon verdwijnen. De Gemeente Vlissingen jaagt het grote geld na. Of andersom, het vorrige en
dit College van B&W
laat zich ompraten, onder druk zetten door projectontwikkelaars en ondernemers die geld willen
maken tenkoste van de grote omgeving van de ruimte van bewoning, wegen, spelen, fietsen en de
lucht. Het stadsbestuur de gemeenteraad en B&W, vergeten daarmee de eigen inwoners. Deze
voorin genomenheid is eenzijdig en geisloleerd.
Dit College beroept zich op een denkbeeldige toekomst die als je de historie volgd van steden,
stadsontwikkeling, aanleg van parken haaks staat op een stuk oude kennis.
Uit de toeristische visie van de Gemeente 2020/
W.Weber
Visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een
toerist die zorgt voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd
en zorgt voor reuring
zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor
bewoners.”
Andere ervaringen op andere plaatsen:
Voorts zijn er steden in Nederland en Europa die anders omgaan met hun toeristen. De steden
Amsterdam en Venetië zijn de toeristenstroom aan het ombuigen en aan het weren, omdat het een
dikke overlast geeft. Vlissingen daar in tegen wil hiemog even doorpakken door tot 2030 en
tienduizenden bezoekers binnen halen.
De kreet' niet gehindert door enige voorkennis ' gaat op voor dit college.
Ik ben beslist tegen:
• De bouw van een groot wellnesscentram met hotel en ondergrondse parkeergarage
• Grootschalige uitbreiding van de Kanovijver met een hotel,
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• Het doortrekken van de Sloeweg het Nollebos in, dit geeft extra overlast voor de woonomgeving.
• De aanleg van een 2 km. groot netwerk van 5 m. brede asfaltwegen,
• Verstoring van de natuur door de aanleg van vlonders. Wie gaat toezichthouden?
. Verstoring van de bestaande biodiversiteit in het gebied en de vrije uitgaansgelegenheid
mogelijkheid van klein en kort verblijf voor zijn eigen inwoners. Verstoring door grootschalig dag
toerisme.
. De gemeentelijk opgestelde toeristische visie is een koker visie, het ziet niet voldoende de breedte
naar de omgeving van wonen en zijn en ziet niet de diepte voorbij 2030, voor een nieuwe te
verwachten kentering in de maatschappij. Het is tegewaagd omdat het voorbijgaat aan de
problemen in Vlissingen, 2020. De insteek is
verkopen en niet van behoud. Omgevingsbehoud, welzijn, worden in de toeristische visie opgeoffert.
De gemeente Vlissingen is al vervuild met, te veel mobiliteit, vuile lucht en motorlawaai domineren
dagelijks de bewoning.
Met het nieuwe plan voor het Nollebos- Westduingebied en de toeristische visie vervuild Vlissingen
nog verder.
Naar de gemeente Vlissingen. Red PZC, ZMF
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Uw inspraakreactie ziet deels toe op de Toeristische visie. Deze is inmiddels, na afronding van de
inspraakprocedure, vastgesteld door de gemeenteraad.
Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde
toeristische visie.
De toeristische visie is een overkoepelende visie voor de hele gemeente. Dat raakt ook aan andere
visies zoals het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. De toeristische visie spreekt ambities uit. Deze
worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Het Streefbeeld
Nollebos-Westduinpark bepaalt uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van het gebied,
waaronder de bebouwingsmogelijkheden.
Ten aanzien van uw opmerkingen over Nollebos-Westduinpark merken wij het volgende op:
Wij herkennen ons niet in uw mening over het participatieproces. Voor de totstandkoming van het
streefbeeld is een participatieproces vastgesteld. Dit is in de praktijk ook zo uitgevoerd. In het
participatieproces is onder meer gebruik gemaakt van een viertal openbare werksessies. Alle
inwoners en betrokkenen waren welkom om deel te nemen aan deze werksessies en mee te denken
over de invulling van het Nollebos-Westduinpark. De verslagen van deze werksessies en andere
onderdelen van het participatieproces kunt u terugvinden op de website:
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/wijken-enkernen/binnenstad/nolleboswestduingebied.html
Voor belanghebbenden en inwoners die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen aan de
laatste werksessie, is aanvullend een online magazine opgesteld. Tevens is hierbij nog de
mogelijkheid geboden om tot 2 weken na de laatste werksessie, vragen te stellen en suggesties te
doen. De gemeente heeft op basis van de input van iedereen en op advies van de
landschapsarchitecten van BoschSlabbers vervolgens een integrale afweging gemaakt. Hierbij zijn de
kaders van de gemeenteraad, alle ingebrachte suggesties, ideeën en de verschillende belangen van
betrokken partijen tegen elkaar afgewogen. Veel van de ingebrachte ideeën zijn ook meegenomen in
het streefbeeld. Het streefbeeld bevat bijvoorbeeld geen complete herinrichting van het gebied en
de bestaande functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als
wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Duidelijk is wel dat er met betrekking tot het Nollebos-Westduinpark veel verschillende meningen en
belangen zijn. Dat zal er helaas onvermijdelijk altijd toe leiden dat niet iedereen zich in alle
onderdelen in het streefbeeld kan vinden.
Voor uw overige opmerkingen over het Nollebos-Westduinpark verwijzen wij u naar antwoord 1
zoals onderaan de tabel met inspraakreacties is weergegeven.
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1. De opdracht van de gemeenteraad is te komen tot een integraal streefbeeld waarin
meerdere aspecten belicht worden. Een integraal plan is tevens een voorwaarde van de
Zeeuwse Kustvisie voor ontwikkelingen in het gebied.
2. In de kaders van de gemeenteraad voor de ontwikkeling van het streefbeeld is de
mogelijkheid geboden om verblijfsrecreatie toe te voegen. Het staat de ondernemers vrij om
al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Afspraken met de ondernemers over de
te realiseren toekomstplannen worden in anterieure overeenkomsten vastgelegd. De wijze
waarop de zittende ondernemers hun toekomstplannen financieren en wie zij daarbij
betrekken is geen onderdeel van het streefbeeld. Conform de opdracht van de
gemeenteraad zijn de bouwmogelijkheden van het streefbeeld voor de zittende
ondernemers voorzien. Voor een visie/ streefbeeld is dat ook mogelijk. De uitvoering van het
streefbeeld op het gebied van bebouwing (op basis van de toekomstige plannen van de
ondernemers) moeten op een later moment worden vertaald in een nieuw
bestemmingsplan. Dat is een algemeen verbindend voorschrift, dus geldend voor iedereen.
3, 4, en 5:
Wat betreft natuurlijkontwikkeling worden geen grote ingrepen/ wijzigingen voorzien in het
streefbeeld. Er wordt voortgeborduurd op de bestaande elementen. De ontwikkeling van
biodiversiteit en een beter onderhoud en beheer staan voorop. Elementen van
natuurbeleving zijn ook bij het oorspronkelijke ontwerp van het Westduinpark opgenomen.
6. Het gebied heeft van oudsher een parkfunctie, waarin naast de natuurwaarde het recreatief
gebruik centraal staat, zoals sport en spel, vissen, wandelen en fietsen. Dat geldt met name
voor het later aangelegde Westduinpark. In het streefbeeld gaan wij uit van de functie van
een landschapspark waarbij niet alleen de natuur wordt ontwikkeld, maar ook de genoemde
recreatieve elementen.
7. Een streefbeeld is een gezamenlijke en integrale toekomstvisie. De financiële vertaling en
uitwerking van het plan zijn de volgende stappen in de uitwerking van het streefbeeld. Een
financiële vertaling is ook niet opgenomen in de opdracht van de gemeenteraad.
8. Het streefbeeld bevat niet de plannen van de ondernemers zelf, maar de ruimtelijke kaders
waarbinnen de ondernemers toekomstige vergunningen kunnen aanvragen. Afspraken over
deze toekomstplannen worden te zijner tijd in de daarvoor benodigde overeenkomsten
vastgelegd.
9. Het rapport van Bureau BUITEN gaat uit van een minimaal te behalen rendement van 15%.
Dit is een gangbaar rendement voor de Nederlandse markt.
10. Het doel van de vlonder is om de zilte flora van dichtbij te kunnen zien en beleven en kan een
natuureducatieve rol vervullen. Het doel van de belevingsvlonder is niet om de natuur te
verstoren. Daar zal bij de vormgeving en de definitieve locatie rekening mee gehouden
worden. Zo is de vlonder licht opgetild boven het maaiveld om kwetsbare beplanting te
ontzien en het risico op betreding te minimaliseren. De belevingsvlonder heeft ook geen
doorgaande functie als onderdeel van de looproute. Tijdens het participatieproces is de zilte
flora met regelmaat genoemd al bijzondere waarde. Op basis van de inspraakreacties is de
gedachte voor een zilte pluktuin uit het streefbeeld gehaald.
11. Het onderzoeken van de benodigde voorzieningen voor en effecten van de realisatie van de
gewenste bouwplannen is een verantwoordelijkheid van de ondernemers. Dit is aan de orde
in de uitwerkingsfase.
12, 13 en 14.
Zoals aangegeven is de opdracht van de gemeenteraad om te komen tot een integraal
streefbeeld waarin meerdere aspecten belicht en ten opzichte van elkaar worden
afgewogen. Verblijfsrecreatie behoort tot de mogelijkheden, maar ook bestaande
kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden, cultuurhistorie en bestaande functies als
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wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een
kwaliteitsimpuls. Het uitgangspunt is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast
worden in de groene kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een
goede balans te vinden tussen landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling.
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Hartelijk dank voor uw inspraakreactie en de prettige samenwerking in het kader van de kustvisie en
de totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Wij zijn blij te vernemen dat de
Zeeuwse Milieu Federatie grotendeels in kan stemmen met het streefbeeld.
Het startpunt van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is het huidige bestemmingsplan en de
kaders die de gemeenteraad in 2017 heeft meegegeven in de opdrachtverlening voor de
totstandkoming van het streefbeeld. In deze kaders is een zoekgebied aangegeven voor de sauna,
alsmede enkele richtinggevende uitspraken voor de inpassing van het gebouw in het landschap en
het aantal bouwlagen. Volgens de opdracht van de gemeenteraad moet er plek zijn voor de
ontwikkeling van de in het gebied aanwezige ondernemingen, met de mogelijkheid tot het
toevoegen van verblijfseenheden. Het uitgangspunt daarbij is dat de rode functies (bebouwing)
zorgvuldig ingepast worden in de groene kernkwaliteiten van het gebied.
Ook merken wij op dat het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark nadrukkelijk een integraal
streefbeeld is waarin verschillende onderwerpen (cultuur, natuur, recreatie, bebouwing) in
samenhang een plek moeten krijgen en verschillende belangen op elkaar afgestemd moeten worden.
Ook de ondernemers zijn op basis van hun bestaande rechten en de door de gemeenteraad
aangegeven kaders voor toekomstige ontwikkeling een belangrijke participant in het proces om te
komen tot een integraal streefbeeld. Een locatie buiten het gebied is geen onderdeel van de
raadsopdracht, maar ook niet de wens van de ondernemer in kwestie.
Naast de in 2017 meegegeven kaders van de gemeenteraad voor het streefbeeld vormt het geldende
bestemmingsplan een startpunt voor het vraagstuk van uitbreiding van de ondernemersactiviteiten.
Nu al heeft de sauna mogelijkheden tot uitbreiding vanuit het geldende bestemmingsplan. Op basis
van het geldend bestemmingsplan is het bouwvlak iets groter dan 3.500m². Dit betekent dat de in
het bestemmingsplan toegestane bebouwing per bouwlaag 1.400m² betreft. In plaats van de door u
berekende 1.000m². Daarnaast is er in de huidige situatie al een afwijkingsmogelijkheid waar het
college gebruik van kan maken: het college kan afwijken van de toegestane bebouwing per bouwlaag
tot 1.750m². Als het bestemmingsplan optimaal wordt benut is er een totale bebouwing van 5.250m²
mogelijk. Wordt er geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid, dan is een bebouwing van
4.200m² mogelijk.
De in het streefbeeld voorgestelde bebouwingsmogelijkheid betreft in totaal 5.850m². Het verschil
ten opzichte van de planologisch toegestane mogelijkheden is niet zo groot als u schetst. In
onderstaande tabel is een en ander nader uiteengezet.
Huidig bestemmingsplan
Bouwhoogte: 10 meter
Bebouwing per bouwlaag: 1.400m²
Bebouwing totaal: 4.200m²
Bebouwing per bouwlaag incl. afwijking:
1.750m²
Totaal maximale bebouwing incl. afwijking:
5.250m²

Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Bouwhoogte: 12 meter (3 bouwlagen)
Begane grond: 3.250m²
Eerste verdieping: 1.300m²
Tweede verdieping: 1.300m²
Totaal maximale bebouwing: 5.850m²

Ten opzichte van de kaders van de gemeenteraad is het zoekgebied in het streefbeeld voor
bebouwingsmogelijkheden bij de sauna aanzienlijk ingeperkt omwille van de ruimtelijke inpassing
(van ca. 11.600m² naar 6.500m²). De ruimtelijke kaders voor bebouwing beslaan daarmee slechts
een klein deel van het landschapspark dat ruim 440.000m² groot is. Ook is het aantal lagen beperkt
(geen kap) ten opzichte van het raadskader en is er een voorwaarde voor ondergronds parkeren
opgenomen.
Ook op andere punten is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie,
waarin het Nollebos-Westduinpark als gecombineerde badplaats en aandachtsgebied gekenmerkt is.
89

De uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie zijn onder meer terug te vinden in de spelregels voor
architectuur en toe te passen materialen.
Al met al zijn wij van mening dat de in het streefbeeld voorgestelde (maximale) volumes passend
gemaakt kunnen worden in het landschap.
Voor een kwalitatieve inpassing en een gezonde exploitatie dient niet alleen gekeken te worden naar
de ruimtelijke kaders. Een streefbeeld moet ook haalbaar zijn voor de betreffende ondernemer. Die
haalbaarheid is niet alleen voor de ondernemer van belang, maar tevens voor de realisatie van het
integrale streefbeeld waaronder een goede ruimtelijke inpassing en investeringen in het landschap.
Denk daarbij aan het vergroenen van de parkeerplaatsen en de mogelijkheid tot ondergronds
parkeren. Ook is de regel dubbel groen voor rood van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor elke
gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen (zie blz. 17 van het streefbeeld). Ter
verduidelijking zal dit uitgangspunt tevens weergegeven worden bij de ruimtelijke kaders voor
bebouwing. Tevens wordt bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing herhaald worden toegevoegd dat
de initiatiefnemers direct, danwel indirect bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het
streefbeeld.
Bij een kleinere exploitatiemogelijkheid kan het ondergronds parkeren onder druk komen te staan.
Bovengronds parkeren legt een grote druk op het landschap.
Overigens merken wij op dat het door u genoemde Amadore Hotel Kamperduinen wat betreft
architectuur en toegepaste materialen niet te vergelijken is met de spelregels uit het streefbeeld.
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Hartelijk dank voor uw inspraakreactie.
Wij onderschrijven de gedachte om alleen bomen te kappen indien dit noodzakelijk is. Ook is de regel
dubbel groen voor rood van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor elke gekapte boom er twee
nieuwe bomen terug moeten komen (zie blz. 17 van het streefbeeld). Ter verduidelijking zal dit
uitgangspunt tevens weergegeven worden bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing. Tevens wordt
bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing herhaald worden toegevoegd dat de initiatiefnemers direct,
danwel indirect bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het streefbeeld.
Wij beseffen dat de bebouwingsmogelijkheden een gevoelig onderwerp zijn. De gemeenteraad heeft
echter opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een integraal streefbeeld (met inpassing van
natuur, cultuur, toegankelijkheid, bebouwing, ect), voor een brede doelgroep (inwoners en
toeristen). In de kaders van de gemeenteraad voor de totstandkoming van het streefbeeld worden
mogelijkheden geboden voor verblijfsrecreatie. Tijdens het participatiesproces is dit ook in
verschillende werksessies aan bod gekomen.
Voor de bebouwing zijn wel kaders gesteld door de gemeenteraad. Het uitgangspunt is dat rode
functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast dienen te worden in de groene kernkwaliteiten van het
gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen landschap, samenleving
en recreatieve ontwikkeling. Het streefbeeld voldoet aan deze uitgangspunten. De ruimtelijke kaders
voor bebouwen beslaan daarbij slechts een klein deel van het landschapspark. Voor nadere
toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder antwoord 1 (onder de tabel met
inspraakreacties).
Het streefbeeld voorziet ook geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies.
Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit,
natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters,
biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen.
Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een nieuwe,
directe, groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook in kortere
verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande
ontsluiting. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te
realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande
autoverbinding uit het park verdwijnen.
Of deze verbinding er daadwerkelijk kan komen moet in een later stadium overigens nog op
haalbaarheid worden onderzocht.
Aanvullend verwijzen wij ook hier naar het dubbel groen voor rood principe.
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Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is niet deze onnodig
breed te maken.
Net als bij de bestaande paden is in een gecombineerd gebruik voorzien (fietsers en wandelaars),
echter wel met een functiescheiding. Buiten de verbindingen met tennisvereniging, sauna en
kanovijver zijn de routes door het bos nadrukkelijk niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer
(auto’s, bromfietsen, etc.). Vanzelfspekend is de hoofdroute wel toegankelijk voor
onderhoudswagens ten behoeve van het water/groenbeheer.
Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Aan het streefbeeld zal
worden toegevoegd dat ook andere functiescheidingen dan markering op het wegdek mogelijk zijn
indien een veilig gecombineerd gebruik hierom vraagt.
Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De exacte uitwerking
(hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de
vervolgfase.
Ten aanzien van het amfitheater en de verbinding met de Boulevard merken wij ook hier op dat het
nog niet om concrete uitwerkingen gaat. Het amfitheater kwam overigens nadrukkelijk naar voren
vanuit het participatieproces.
Hartelijk dank voor uw suggesties voor de zichtlijn over de inundatiekreek. Hoe dit exact gerealiseerd
gaat worden is aan de orde in de volgende (uitwerking)fase .
Voor het amfitheater en de zichtlijn inundatiekreek geldt ook wat ons betreft dat zo min mogelijk
groen verwijderd zal worden om dit doel te bereiken.
De bebouwingskaders voor de sauna zijn verkleind ten opzichte van de kaders van de
gemeenteraad. Dit ten gunste van een betere verbinding tussen de parkdelen (Nollebos en
Westduinpark) en de ruimtelijke inpassing in het landschap. Ook de ondergrondse parkeergarage is
om deze reden een voorwaarde. Overigens is een ondergrondse parkeergarage op basis van één laag
(niet twee lagen) voorzien.
Het huidige bestemmingsplan biedt al planologische mogelijkheden voor een forser gebouw dan
aanwezig is in de huidige situatie. Voor de planologische mogelijkheden wordt verwezen naar
antwoord 1 uit dit inspraakschrift.
De maximale bebouwingskaders zijn overigens geen expliciet doel: er kan ook kleiner gebouwd
worden. De haalbaarheid van de exploitatie is echter ook een afweging in het geheel. Hier is het
rapport van Bureau BUITEN op gericht. Berekent is dat een deel (niet het geheel) van de bestaande
parkeerplaatsen benodigd is voor een exploitatie van de sauna. Afhankelijk van het definitieve
programma wordt de definitieve parkeerbehoefte bepaald.
De raadsopdracht voorziet niet in een andere locatie voor de sauna. De eigenaren van de sauna
willen ook zelf niet van verhuizen naar een andere plek binnen of buiten het Nollebos-Westduinpark.
Dit is duidelijk uit het participatieproces naar voren gekomen.
Ten slotte vormt de ligging aan het water een belangrijk onderdeel van de sauna/ wellness beleving.
De alternatieve locatie voor de kanovijver komt voort uit het participatieproces en de gedachten
over de meest geschikte ruimtelijke en functionele inpassing. Ook wordt zo beter invulling gegeven
aan de opdracht van de gemeenteraad om een goede verbinding tussen het Nollebos-Westduinpark
en de Boulevard. In het streefbeeld wordt deze alternatieve locatie ook als voorkeurslocatie gezien.
Natuurlijk dient de gemeenteraad hierover nog een besluit nemen (de alternatieve locatie is niet
opgenomen in de opdracht van de gemeenteraad).
Ook op de bestaande locatie is een passend programma te bedenken. Dit deel van het park is
eigendom van de eigenaren van de kanovijver. Daarom zijn beide locaties in het streefbeeld
opgenomen.
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Bij de contouren en ligging van de kanovijver op de alternatieve locatie dient rekening gehouden te
worden met verschillende aspecten, waaronder de aanwezige openbare parkeerplaats en de
beschermingszone van de primaire waterkering. De kap van bomen dient gecompenseerd te worden
op basis van de genoemde dubbel groen voor rood voorwaarde.
Het bouwvolume van de kanovijver is beperkt ten opzichte van de in 2017 meegegeven kaders van
gemeenteraad (een kap is niet meer mogelijk). Aangezien de alternatieve locatie als voorkeurslocatie
gezien wordt en er aan deze locatie voor de ondernemer meer kosten verbonden zijn (waaronder
grondaankoop) wordt een groter bouwvolume mogelijk gemaakt ten opzichte van de bestaande. Dit
past ruimtelijk naar onze mening ook op deze locatie.
Hartelijk dank voor uw suggestie voor de routing op deze plek. Wij zullen uw suggestie bij de
realisatie van dit onderdeel afwegen. De routes worden in het streefbeeld niet als definitief
aangeduid. Dit is een punt voor de realisatiefase.
Het streefbeeld voorziet geen verplaatsing van de skatebaan. Dit is tijdens het participatieproces niet
naar voren gekomen. De ligging past ook prima in de gewenste zonering voor recreatieve activiteiten
die het streefbeeld voorziet.
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Hartelijk dank voor de inspraakreactie van de Sportraad.
Uit de verschillende gesprekken met de Sportraad en het onderzoek onder sporters is gebleken dat
veel Vlissingse en niet-Vlissingse sporters gebruik maken van het gebied. Hoewel het streefbeeld
direct en indirect mogelijkheden biedt voor het toevoegen, opknappen en herinrichten van
verschillende sportfaciliteiten delen wij uw mening dat het belang van sport onvoldoende is
benadrukt in het concept-streefbeeld. Wij zullen dit op verschillende plekken in het streefbeeld
nadrukkelijker weergeven. De aanpassingen treft u op de 1e pagina van voorliggend eindverslag.
Tevens zullen wij toevoegen dat op de openbare parkeerplaatsen fietsenstallingen toegevoegd
kunnen worden.
Educatieve routes en informatievoorziening op de parkeerplaatsen worden voorzien in het
streefbeeld.
De voorzieningen op het gebied van toilet, kleedruimte en wasgelegenheid voorzien wij (mede
omwille van de beheersbaarheid) bij de vernieuwing van de kanovijver. Dit is in de spelregels voor
bebouwing opgenomen.
Het exacte ontwerp van de paden is aan de orde tijdens de realisatiefase. Het streefbeeld voorziet
zeker in een hoofdroute die breed genoeg is voor gecombineerd gebruik, ook door sporters die
skeeleren of hardlopen. De mountainbikeroute zal een aparte route blijven. Overigens zijn
ruiterpaden in het streefbeeld niet meer voorzien aangezien de ruitervereniging heeft aangegeven
hier bijna geen gebruik meer van te maken.
Het advies om sportvoorzieningen te concentreren past in de gedachte van de zonering uit het
streefbeeld.
Ook aanvullende sportroutes (bijvoorbeeld voor hardlopers) behoren zeker tot de mogelijkheden.
Hartelijk dank voor uw aanbod om dat in een vervolgfase samen verder uit te werken. Ook de
realisatie van deze onderdelen zal op basis van participatie en co-creatie plaatsvinden.
De (voorbereiding) van de realisatie van de verschillende onderdelen wordt na de vaststelling van het
verder uitgewerkt. De wijze waarop en volgorde waarin wordt dan nader bepaald in overleg met de
verschillende participanten. Wij doen dit graag in overleg met de sportraad en de verschillende
sportorganisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie.
Niet alles hoeft op elkaar te wachten. Bepaalde onderdelen van de sportvoorzieningen zijn echter
wel verbonden aan de uitvoering van ingrijpende onderdelen, zoals de hoofdroute. Mogelijkheden
tot financiering zijn ook bepalende factoren in het tempo van realisatie.
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Hartelijk dank voor uw inspraakreactie.
U geeft aan dat een deel van het gebied waar het streefbeeld voor is gerealiseerd (het Westduinpark)
onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Zeeland. Dit is niet correct.
Het naastgelegen natuurcompensatiegebied Westduin maakt wel onderdeel uit van dit netwerk,
maar is geen onderdeel van het streefbeeld.
Tevens verwijzen wij naar de raadsopdracht uit 2017 voor het opstellen van het streefbeeld.
De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal streefbeeld
Nollebos-Westduinpark, voor een brede doelgroep (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters
etc.). Een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark staat centraal en verschillende
onderdelen (o.a. natuur, cultuur, bebouwing) dienen een plaats te krijgen in het gebied.
Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies.
Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit,
natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters,
biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen.
Volgens de opdracht van de gemeenteraad moet er ook plek zijn voor de ontwikkeling van de in het
gebied aanwezige ondernemingen. Daarin is ook de mogelijkheid voor verblijfsrecreatie opgenomen.
Hiervoor zijn wel kaders gesteld door de gemeenteraad. Het uitgangspunt daarbij is dat rode functies
(bebouwing) zorgvuldig ingepast worden in de groene kernkwaliteiten van het gebied. Met deze
aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen landschap, samenleving en recreatieve
ontwikkeling. Het streefbeeld voldoet aan deze uitgangspunten. De ruimtelijke kaders voor
bebouwing beslaan daarbij slechts een klein deel van het landschapspark. Voor nadere toelichting
verwijzen wij naar de betreffende tekst onder antwoord 1 (onder de tabel met inspraakreacties).
Het Nollebos-Westduinpark is in de Zeeuwse Kustvisie gekenmerkt als gecombineerde badplaats en
aandachtsgebied. Het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie en schetst
enkel de ruimtelijke kaders voor bebouwing. In het streefbeeld is ook aangegeven dat de
bouwplannen moeten voldoen aan de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Deze tekst zal ook
nog opgenomen worden bij de ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
De definitieve bouwplannen zijn aan de orde in de volgende fase en zullen als onderdeel van de
ruimtelijke procedure getoetst worden aan de Kustvisie. Op basis van die plannen worden afspraken
gemaakt over de compenserende maatregelen.
Ondergrondse parkeergarage
Wij benadrukken dat het streefbeeld een gezamenlijke toekomstvisie is, maar nog geen uitgewerkt
plan of ontwerp. Zo zullen de ondernemers in de vervolgfasen zelf onderzoek moeten doen op
verschillende aspecten die nodig zijn voor het indienen van een definitief bouwplan, waaronder de
benodigdheden/ gevolgen van een ondergrondse parkeergarage.
Ook de parkeernorm kan pas worden vastgesteld op basis van een definitief plan. Binnen de
ruimtelijke kaders wordt nu rekening gehouden met de parkeernorm voor dagrecreatie (sauna/
wellness) die groter is dan de parkeernorm voor hotelkamers. Daarom is in het ruimtelijk kader
rekening gehouden met een gedeeltelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen.
Op basis van het rapport van Bureau BUITEN concluderen wij dat er een haalbare exploitatie mogelijk
is binnen deze ruimtelijke kaders.
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Stikstof
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden
gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit
heeft er tot op dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet.
Hierdoor is de verwachting dat dit bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
Wegaanpassing
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. In de toekomstige situatie willen
wij deze paden beter toegankelijk maken voor dezelfde doelgroepen. Dit sluit ook aan bij de
opdracht om het gebied toegankelijk te houden voor verschillende doelgroepen.
Net als de bestaande paden is in een gecombineerd gebruik voorzien (fietsers en wandelaars), echter
wel met een functiescheiding. De gedachte is niet deze dusdanig te verbreden dat er onnodig brede
asfaltpaden ontstaan. Buiten de verbindingen met de tennisvereniging, sauna en kanovijver zijn de
routes door het bos nadrukkelijk niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, bromfietsen,
etc.). Vanzelfsprekend is de hoofdroute wel toegankelijk voor onderhoudswagens ten behoeve van
het water/groenbeheer.
Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Aan het streefbeeld zal
worden toegevoegd dat ook andere functiescheidingen dan markeringen op het wegdek mogelijk zijn
indien een veilig gecombineerd gebruik hierom vraagt. Het streefbeeld moet echter niet gelezen
worden als een uitgewerkt ontwerp. De exacte uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan
worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase. Indien daarvoor
verkeersremmende maatregelen nodig zijn, zullen deze toegepast worden.
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De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal Streefbeeld
Nollebos-Westduinpark, voor een brede doelgroep (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters
etc.). Een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark staat centraal en verschillende
onderdelen (o.a. natuur, cultuur, bebouwing) dienen een plaats te krijgen in het gebied.
Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande functies.
Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen, fietsen,
sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit,
natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters,
biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen.
De voorgestelde zonering wijkt ook niet drastisch af van de wijze waarop het park nu al is ingericht.
Volgens de opdracht van de gemeenteraad moet er ook plek zijn voor de ontwikkeling van de in het
gebied aanwezige ondernemingen. Hiervoor zijn wel kaders gesteld door de gemeenteraad. Het
uitgangspunt is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast worden in de groene
kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen
landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling. Het streefbeeld voldoet aan deze
uitgangspunten. De ruimtelijke kaders voor bebouwing beslaan daarbij slechts een klein deel van het
landschapspark. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de betreffende tekst onder antwoord 1
(onder de tabel met inspraakreacties).
Toegankelijkheid
Naast het belang van een goede ruimtelijke verbinding tussen het Nollebos en de Boulevard is het
tevens van belang functioneel tot een goede verbinding te komen. De huidige verbinding (o.a. voor
strandgasten) bestaat uit een smal en stijl pad wat moeilijk begaanbaar is, zeker voor mindervaliden.
Aanvullend merken wij op dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk
handelt vanuit het VN-verdrag voor mensen met een handicap: het gebied moet toegankelijk zijn
voor de mindervaliden. Bij de planvorming is de Wmo Adviesraad betrokken.
Hoofdroute en parkeervoorzieningen
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. In de toekomstige situatie willen
wij deze paden beter toegankelijk maken voor dezelfde doelgroepen. Dit sluit ook aan bij de
opdracht om het gebied toegankelijk te houden voor verschillende doelgroepen.
Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien (fietsers en wandelaars), echter
wel met een functiescheiding. De gedachte is niet deze dusdanig te verbreden dat er onnodig brede
asfaltpaden ontstaan. Buiten de verbindingen met de tennisvereniging, sauna en kanovijver zijn de
routes door het bos nadrukkelijk niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, bromfietsen,
etc.). Vanzelfspekend is de hoofdroute wel toegankelijk voor onderhoudwagens ten behoeve van het
water/groenbeheer.
Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Aan het streefbeeld zal
worden toegevoegd dat ook andere functiescheidingen dan markeringen op het wegdek mogelijk zijn
indien een veilig gecombineerd gebruik hierom vraagt. Het streefbeeld moet echter niet gelezen
worden als een uitgewerkt ontwerp. De exacte uitwerking (hoe een goede balans gevonden kan
worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de vervolgfase. Indien daarvoor
verkeersremmende maatregelen nodig zijn, zullen deze toegepast worden.
Ten aanzien van de parkeervoorzieningen gaat het streefbeeld ervan uit dat alle bestaande
parkeerplaatsen behouden blijven (en vergroend worden). Bij een eventuele vestiging van de
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kanovijver bij het parkeerterrein onderaan de Boulevard worden de parkeerplaatsen die als gevolg
hiervan verdwijnen gecompenseerd op de huidige locatie van de kanovijver.
Bebouwing
Naar aanleiding van uw opmerkingen over de bebouwing verwijzen wij u naar de opdracht van de
gemeenteraad zoals weergegeven in antwoord 1 onderaan de tabel met inspraakreacties. Wij
merken verder op dat in het streefbeeld een maximale bouwhoogte is voorzien van 12 meter (niet 30
meter) ten aanzien van de sauna en enkel bij de sauna een ondergrondse parkeergarage is voorzien.
De uitwerking van de plannen is aan de ondernemers en moeten passen binnen de ruimtelijke kaders
van het streefbeeld. De financiële haalbaarheid van de ruimtelijke kaders is onderbouwd met het
rapport van Bureau BUITEN
Het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ (hetgeen inhoudt dat voor elke gekapte boom er twee
nieuwe bomen terug moeten komen) is opgenomen onder de opgave (blz. 17 van het streefbeeld).
Er dienen anterieure overeenkomsten afgesloten te worden over groenaanplant c.q. verbetering van
de verbinding tussen stad, Boulevard en het bos. Ter verduidelijking zal dit uitgangspunt tevens
weergegeven worden bij de ruimtelijke kaders voor bebouwing. Tevens wordt bij de ruimtelijke
kaders voor bebouwing herhaald worden toegevoegd dat de initiatiefnemers direct, danwel indirect
bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het streefbeeld.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
toekomstige omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden
worden gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit
heeft er tot op dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet.
Hierdoor is de verwachting dat dit bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
Financieel
Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het streefbeeld. Dit
komt in een volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar
externe financieringsbronnen (fondsen en subsidies). De investeringen in bebouwing worden
vanzelfsprekend gefinancierd door de ondernemers zelf. De afspraken met de ondernemers worden
in de vervolgfase in anterieure overeenkomsten vastgelegd.
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Ten aanzien van uw opmerkingen over de eigendommen in het gebied houdt het streefbeeld geen
rekening met eigendomsoverdrachten tussen het waterschap en de gemeente. Vanzelfsprekend is
het waterschap betrokken bij de totstandkoming van het streefbeeld. Ook worden er in de
vervolgfase voor de (gedeelde) onderhoudsverantwoordelijkheden in het gebied nadere afspraken
gemaakt ter uitwerking van het streefbeeld op het gebied van waterbeheer.
De plannen van het streefbeeld zijn ook afgestemd op de reserveringszone van de primaire
waterkering. Dit geldt ook voor uw overige opmerkingen over het streefbeeld in relatie tot het
waterschap en de zeewering. Daarbij merken wij op dat het streefbeeld nog geen uitgewerkt
ontwerp is. Meer gedetailleerde voorwaarden voor aanleg van verschillende elementen komen in de
realisatiefase aan bod.
Hoofdstuk 1
De foto’s die hier gebruikt worden zijn niet bedoeld als toelichting op de kunstwerken, maar als
voorbeeld voor de onzichtbare entrees tot het park. In de kop van 1.3 staat vermeld dat het om een
beeldverslag van de huidige situatie gaat. De foto’s op blz. 37 zijn een illustratief overzicht van
historische beelden. Dat staat ook vermeld onderaan de foto’s.
Hoofdstuk 2
Het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ heeft betrekking op de bouwmogelijkheden van de sauna
en de kanovijver. Ter verduidelijking zal dit uitgangspunt tevens weergegeven worden bij de
ruimtelijke kaders voor bebouwing.
Dit houdt in dat voor elke gekapte boom als gevolg van hun planontwikkeling er twee nieuwe bomen
terug moeten komen. Dit kader is door de gemeenteraad meegegeven. Waar de bomen terug
geplant moeten worden is een zaak voor nadere uitwerking. Hiervoor dienen anterieure
overeenkomsten met de ondernemers afgesloten te worden. Tevens wordt bij de ruimtelijke kaders
voor bebouwing herhaald worden toegevoegd dat de initiatiefnemers direct, danwel indirect
bijdragen aan de realisatie van onderdelen van het streefbeeld.
Hoofdstuk 3
De historische analyse biedt geen compleet overzicht, maar is vooral gericht op de onderdelen die
nodig zijn om te komen tot een streefbeeld voor de toekomst. Het eerder bedachte theehuis op de
plaats van de sauna past niet in de kaders van de gemeenteraad die in 2017 voor de totstandkoming
van het streefbeeld zijn meegegeven. Voor de bebouwingskaders zijn met de raadsopdracht nieuwe
richtlijnen opgesteld die uitgewerkt zijn in het streefbeeld.
Hoofdstuk 6
Met de verbinding van de rotonde aan de Sloeweg met de parkeerplaats wordt enerzijds een nieuwe,
directe, groene parkentree voorzien. Anderzijds voorziet de verbinding ook in kortere
verkeersbewegingen van gemotoriseerd verkeer door het gebied ten opzichte van de bestaande
ontsluiting. Het ligt voor de hand om de verbinding van de rotonde met de parkeerplaats pas te
realiseren als de tennisvereniging het gebied verlaat. Indien dat gebeurt kan ook de bestaande
autoverbinding uit het park verdwijnen.
Of deze verbinding er daadwerkelijk kan komen moet in een later stadium overigens nog op
haalbaarheid worden onderzocht. Verkeersveiligheid is daarbij vanzelfsprekend een nadrukkelijk
uitgangspunt.
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze niet dusdanig
te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan. Naar verwachting zullen hiermee ook
weinig bomen gekapt moeten worden.
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Ten aanzien van het snoeien van de oeverbeplanting zijn wij ons bewust van het risico van te grote
ingrepen. Dit is een nadrukkelijk onderdeel van het beheerplan dat samen met het waterschap
opgesteld moet worden.
Ook ten aanzien van het bosbeheer merken wij op dat op basis van een beheerplan definitieve, meer
gedetailleerde keuzes gemaakt zullen moeten worden. De door u gesuggereerde voorstellen sluit het
streefbeeld op voorhand niet uit. De rillen zijn hier vooral bedoeld als mogelijkheid om meer
biodiversiteit te realiseren.
Ten aanzien van de bebouwing merken wij op dat het zoekgebied voor de sauna is verkleind ten
gunstige van de ruimtelijke inpassing in het parklandschap en de aansluiting van de verschillende
parkdelen (Nollebos en Westduinpark). De mogelijkheid om de kanovijver te verplaatsen richting de
parkeerplaats onderaan de Boulevard was ook een nadrukkelijke uitkomst van het participatieproces.
Het aantal onbetaalde parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk in de gedachtegang van het streefbeeld.
Enkel een deel van de openbare parkeerplaats bij de sauna zal (indien noodzakelijk) bedrijfsmatig
gebruikt kunnen worden. Hier is ook voldoende capaciteit voor (de parkeerplaats wordt niet ten volle
benut).
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Antwoord op inspraakreactie 546
Hartelijk dank voor uw inspraakreactie. Wij gaan puntsgewijs in op uw reacties.
1) Op grond van de uitslag van de gemeentelijke enquête zijn wij van mening dat er vrijwel geen
draagvlak is voor grootschalige uitbreiding van de bestaande 2 kleinschalige ondernemingen en zeker
niet voor het openleggen van het gebied voor toeristische recreatie en verblijfsaccomodaties.
De enquête die de gemeente in 2019 heeft uitgevoerd was gericht op het inventariseren van ideeën
ten behoeve van het streefbeeld. Er is hier geen sprake van een kwantitatief representatief
onderzoek.
2) Wij zijn van mening dat het streefbeeld voor het overgrote deel gericht is op het openleggen van
het gebied voor commerciële exploitatie door toeristische ontwikkeling en gebruik. Dit wijzen wij ten
stelligste af. Het opheffen van achterstallig onderhoud en het aanbrengen van enkele verbeteringen
heeft uiteraard onze instemming, maar daar is geen streefbeeld voor nodig. Het moet een
natuurgebied blijven waar mensen van kunnen genieten en waar zij zich kunnen ontspannen.
Wij verwijzen naar ‘Antwoord 1’ onderaan de tabel in dit inspraakverslag.
3) Wij zijn van mening dat het geen zin heeft om zo veel extra ruimte te geven aan beauty en wellness
(verder te noemen b en w) dat een nieuwbouwplan 6,4 zo groot wordt als de huidige bebouwing. De
huidige bedrijfsvoering rechtvaardigt een dergelijke uitbreiding op geen enkele manier.
Wij verwijzen naar ‘in antwoord 1’ onderaan de tabel in dit inspraakverslag.
4) Wij maken ernstig bezwaar tegen het eventueel oplossen van de parkeerproblemen van de b en w
op andere plekken in het bos/park.
Het parkeren moet conform de ruimtelijke kaders opgelost worden onder het gebouw. Voor een
eventuele restcapaciteit wordt ingezet op bestaande openbare parkeerplaats (waar de zendmast
gesitueerd is) die daarvoor voldoende capaciteit heeft. In de praktijk is op deze locatie sprake van
overcapaciteit. Ook zullen er voldoende openbare parkeerplaatsen overblijven.
Het toevoegen van nieuwe een bovengrondse parkeerplaats is dus niet nodig. Dit alternatief is ook
niet wenselijk. Een parkeergarage onder het gebouw die volledig uit het zicht is, is landschappelijk
beter inpasbaar dan een groot bovengronds parkeeroppervlak.
5) Ook maken we bezwaar tegen de milieuschade van de bouw van b en w door de noodzakelijke
bronbemaling en het kaalslaan van het hele stuk grond van gebouwencomplex en toegangsweg.
De effecten op het milieu worden in het kader van de ruimtelijke procedures op basis van een
concreet plan in beeld gebracht. Op voorhand verwachten wij geen onoplosbare milieueffecten.
Naar aanleiding van de inspraakreacties en de raadskaders uit 2017 zal ook bij de ruimtelijke kaders
voor bebouwing het uitgangspunt ‘dubbel groen voor rood’ toegevoegd worden aan de tekst. Dit
houdt in dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe bomen terug moeten komen. Deze tekst is in
het streefbeeld tot op heden opgenomen onder beschrijving van de opgave (blz. 17 van het
streefbeeld).
6) Sloeweg doortrekken: Wij maken hier ernstig bezwaar tegen.
Wij verwijzen naar de betreffende tekst ‘in antwoord 1’ onderaan de tabel in dit inspraakverslag.
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7) Het gebouw moet naar alle kanten open zijn, maar de buitenruimte is aan de krappe kant.
Saunagasten lopen daar niet in het open gras rond en een terras bij het café-restaurant op gras is ook
ondenkbaar. Dit is niet realistisch! Geen enkele exploitant kan dit accepteren.
Uit de reactie wordt niet duidelijk waarom een terras niet mogelijk zou zijn.
Uit het rapport van Bureau BUITEN blijkt dat een kwalitatief goede sauna beschikt over circa 3.000m²
bvo en bij voorkeur ten minste eenzelfde hoeveelheid buitenruimte. De beschikbare buitenruimte
(3.250m²) is voldoende voor het realiseren van een goed concept. Terrassen zijn daarbij inbegrepen.
Daarnaast schrijft het streefbeeld geen exacte positionering van het gebouw en wordt gesteld dat
verharding tot een minimum wordt beperkt (verharding is niet als geheel verboden).
Afscheidingen zijn wel degelijk toegestaan. Het moet hier wel gaan om landschappelijke
afscheidingen die opgaan in de groene omgeving van het Nollebos-Westduinpark. Afscheidingen
zoals hekwerken en stenen muren zijn niet toegestaan.
8j De bezoekersaantallen zijn veel te optimistisch ingeschat en onderbouwd. Welke exploitant gelooft
dat?
De bezoekersaantallen zijn geprognotiseerd door een erkend adviesbureau op basis van een binnen
de ruimtelijke kaders mogelijk concept. Dit rapport toont aan dat op basis van de in het streefbeeld
opgenomen ruimtelijke kaders een haalbare businesscase te realiseren is. Het staat de ondernemer
vrij om een ander plan te ontwikkelen zolang dit voldoet aan de uitgangspunten van het streefbeeld.
9) Het Kanovijvercomplex mag 5 x zo groot worden als het nu is. Daar maken wij ernstig bezwaar
tegen.
Het geldende bestemmingsplan biedt in de huidige situatie al meer bebouwingsmogelijkheden dan
dat er momenteel gerealiseerd is. Hiermee is rekening gehouden bij de ontwikkeling van het
streefbeeld. De nieuwe bouwmogelijkheden zijn dan ook in verhouding tot de reeds planologisch
toegestane mogelijkheden.
De bebouwing kan met de voorgeschreven materialisering en spelregels vanuit ruimtelijk oogpunt
ingepast worden in het gebied.
De in het streefbeeld voorgestelde bebouwingsmogelijkheid voor de kanovijver bedraagt in totaal
(over twee bouwlagen) 1.500m² op de bestaande locatie of 2.415m² op de alternatieve locatie. In het
geldende bestemmingsplan kan op de bestaande locatie in totaal (over 2 bouwlagen) 1.200m²
gebouwd worden.
10) Wij hebben onoverkomelijke bezwaren tegen een hotelfunctie bij de Kanovijver. Het is niet
aanvullend maar dominant in het project.
In het streefbeeld wordt geen concreet programma voorgeschreven. Het is aan de ondernemers om
een definitief programma te ontwikkelen. Hierbij zal in elk geval minimaal 50% van de begane grond
(semi-)openbare functies, zoals horeca moeten bevatten. Daarnaast dient voorzien te worden in
faciliteiten voor sporters, zoals een verzamelplaats, wasgelegenheid (voor fietsen e.d.) en
douche/wc.
11) De voorgestelde uitbreiding van speeltuin en het maken van een binnenspeeltuin vormen een
oneerlijke concurrentie met de speeltuin Lammerenburg en Speelcircus Bambini, daar hebben we
bezwaren tegen.
De planvorming van de initiatiefnemer is op dit moment nog niet concreet. Er is dan ook niet bekend
of er een speeltuin of binnenspeeltuin zal worden gerealiseerd. Indien deze zou worden gerealiseerd
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dan is er ons inziens geen sprake van oneerlijke concurrentie aangezien de ondernemers zelf in
moeten staan voor de investeringen.
12) Wij maken ernstig bezwaar tegen het verplaatsen van de Kanovijver: het terrein is zeer nodig voor
de bezoekers van de Boulevard en kan niet gemist worden. Bovendien legt het een ongewenste
parkeerdruk op de woonwijken.
De parkeermogelijkheden onder aan de Boulevard zullen ter plaatse slechts gedeeltelijk verdwijnen.
Deze parkeerplaatsen worden bovendien op loofafstand gecompenseerd. Het aantal parkeerplaatsen
ten opzichte van de huidige situatie zal behouden blijven en worden aangevuld met de benodigde
parkeercapaciteit als gevolg van het nieuwe programma voor de nieuwe kanovijver.
Ten opzichte van de eerder voorgestelde locatie op deze plek ligt het zoekgebied nu buiten de
beschermingszone van de primaire waterkering.
13) De hoofdroute voor langzaam verkeer raakt ons streven naar natuurbehoud in het hart en is
volkomen onaanvaardbaar. De huidige breedte van de paden is voldoende. Schelpenverharding of
houtsnippers zijn voldoende.
De bestaande paden zijn al geasfalteerd en gecombineerd gebruikt is ook in de huidige situatie
toegestaan (fietsers en wandelaars). Voor de hoofdroute is de gedachte grotendeels gebruik te
maken van deze al bestaande paden.
Houtsnippers zijn niet toegankelijk voor mindervalide doelgroepen. Verder wordt verwezen naar de
betreffende tekst onder antwoord 1 (onder de tabel met inspraakreacties).
14) Wij maken ernstig bezwaar tegen de suggestie van een avonturenbos omdat het gebruik van een
dergelijk bos de rust in het gebied ernstig zal verstoren.
Een avonturenbos is slechts een suggestie van een mogelijke invulling.
15) Wij willen geen grote ingreep in het voormalig openluchttheater. Enkele eenvoudige zitplekken
zijn voldoende.
De invulling is niet grootschalig, maar passend voor deze plek. De getoonde afbeeldingen zijn ook
geen ontwerp. De exacte uitwerking is van latere orde.
16) Wij vinden een simpele luie hellingbaan vanaf de boulevard voldoende en willen geen
architectonische grappen.
Een betere verbinding (parkentree) tussen de Boulevard en het Nollebos-Westduinpark is een
belangrijk uitgangspunt van het streefbeeld en het kader van de gemeenteraad. Hier hoort een fraai
vormgegeven architectuur bij die aansluiting zoekt op het duinkarakter. De uitwerking van het
ontwerp is later aan de orde. De afbeeldingen in het streefbeeld zijn geen ontwerpen, maar
impressies.
De aansluiting van de Boulevard met het Nollebos moet ook toegankelijk zijn voor verschillende
doelgroepen, waaronder mindervaliden. Hier zal in het ontwerp rekening mee moeten worden
gehouden.
17) Wij maken bezwaar tegen vlonders boven de zilte natuur, dit leidt tot vernietiging.
Uit uw reactie wordt niet duidelijk waarom deskundig geplaatste vlonders voor vernietiging zouden
zorgen. Bovendien zijn in het streefbeeld spelregels voorzien om kwetsbare beplanting te ontzien.
Naar aanleiding van verschillende inspraakreacties zal de suggestie voor een zilte pluktuin uit het
streefbeeld verwijderd worden.
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18) Maak alle oevers natuurvriendelijk en niet te steil.
Uitgangspunt voor alle watergangen in het gebied is dat ze worden voorzien van natuurlijke oevers.
Enkel bij een cultuurhistorische duiding (tankgracht en slot Swanenburgh) is een strakker
oeveraccent voor. Een natuurlijke oever is bij dit cultuurhistorische accent niet passend.
19) Wij missen in het plan elke rekenschap van CO2- en Stikstof-problematiek en een aanduiding van
op welke wijze het natuurverlies door deze bouwprojecten en wegaanleg gecompenseerd gaat
worden. Wij vinden dit onverantwoord.
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden
gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit
heeft er tot op dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet.
Hierdoor is de verwachting dat dit bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
20) Wij zijn van mening dat de plannen voor uitvoeren van achterstallig onderhoud en het maken van
bloemenweides in geen verhouding staan tot de aantasting van de natuur door de grote
bouwplannen, de aanleg van een hoofdstructuur, het maken van vlonders etc. Wij zijn het hier beslist
niet mee eens.
Wij nemen deze reactie voor kennisgeving aan.
21) Het risico is levensgroot dat Vlissingen weer ergens aan begint en in een financieel moeras
verdwijnt. De huidige art. 12-status is ook niet zo maar uit de lucht komen vallen. Hier dreigt weer
dezelfde fout gemaakt te worden. Wij vinden dit een onverantwoorde manier van werken.
Het betreft hier een streefbeeld dat (bijvoorbeeld omwille van financiering) gefaseerd uitgevoerd kan
worden. De fasering en financiële planning zal na vaststelling van het streefbeeld verder uitgewerkt
worden.
22) Onze mening: dit plan is strijdig met de Zeeuwse Kustvisie.
Het streefbeeld past in de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie. Uit de inspraakreactie wordt
niet duidelijk waarom het streefbeeld niet in de Zeeuwse Kustvisie past.
Ook wat betreft de invulling van de zoekgebieden met bebouwing gelden de uitgangspunten die zijn
vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal voor de volledigheid ook nog worden opgenomen bij de
ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
Ten aanzien van uw resterende opmerkingen onder uw puntsgewijze samenvatting merken wij op:
 Het rapport van Bureau BUITEN toetst de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke kaders
voor bebouwing. Het is voor het streefbeeld als geheel van belang om vast te kunnen stellen
of de integrale spelregels voor bebouwing (bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing)
haalbaar zijn. In de opdracht van de gemeenteraad is ten aanzien van de
bebouwingsmogelijkheden meegegeven dat de financiële haalbaarheid niet uit het oog
verloren mag worden. Het rapport van Bureau BUITEN toetst nadrukkelijk niet de door de
ondernemers bedachte plannen. De uitwerking van een definitief plan (passend binnen de
kaders van het streefbeeld) is aan de ondernemers zelf.
 Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde
toeristische visie.
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De toeristische visie is een overkoepelende visie die voor de gehele gemeente Vlissingen is
opgesteld. Dat raakt ook aan andere visies zoals het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. De
toeristische visie spreekt ambities uit. Deze worden vertaald in gebiedsvisies, zoals het
Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark bepaalt
uiteindelijk het kader voor de ontwikkeling van het gebied, waaronder de
bebouwingsmogelijkheden.
De totstandkoming van het streefbeeld is een complex proces gebleken. Met veel
verschillende wensen, zienswijzen en belangen. Niettemin is een streefbeeld opgeleverd dat
past binnen de kaders van de raadsopdracht die in 2017 is gegeven en voorziet in een
integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos- Westduinpark. Voor de totstandkoming van het
streefbeeld is een participatieproces vastgesteld. Dit is in de praktijk ook zo uitgevoerd. Voor
nadere toelichting verwijzen wij naar antwoord 3 onder de tabel met inspraakreacties.
Onderwerpen als routing, toegankelijkheid en verblijfsaccommodaties zijn in meerdere
werksessies aan de orde geweest. Wij herkennen ons niet in uw mening over het
participatieproces.
Naast de in 2017 meegegeven kaders van de gemeenteraad vormt het geldende
bestemmingsplan een startpunt voor het vraagstuk van uitbreiding van de
ondernemersactiviteiten. Nu al heeft de sauna mogelijkheden tot uitbreiding vanuit het
geldende bestemmingsplan
De in het bestemmingsplan toegestane bebouwing per bouwlaag is 1.400m². Daarnaast is er
in de huidige situatie al een afwijkingsmogelijkheid waar het college gebruik van kan maken.
Het college kan afwijken van de toegestane bebouwing per bouwlaag tot 1.750m². Als het
bestemmingsplan optimaal wordt benut is er een totale bebouwing van 5.250m² mogelijk.
Wordt er geen gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid, dan is een bebouwing van
4.200m²mogelijk.
De in het streefbeeld voorgestelde bebouwingsmogelijkheid betreft in totaal 5.850m². In
onderstaande tabel is een en ander nader uiteengezet.

Huidig bestemmingsplan
Bouwhoogte: 10 meter
Bebouwing per bouwlaag: 1.400m²
Bebouwing totaal: 4.200m²
Bebouwing per bouwlaag incl. afwijking:
1.750m²
Totaal maximale bebouwing incl. afwijking:
5.250m²



Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Bouwhoogte: 12 meter (3 bouwlagen)
Begane grond: 3.250m²
Eerste verdieping: 1.300m²
Tweede verdieping: 1.300m²
Totaal maximale bebouwing: 5.850m²

Ten opzichte van de kaders van de gemeenteraad is het zoekgebied in het streefbeeld voor
bebouwingsmogelijkheden bij de sauna aanzienlijk ingeperkt omwille van de ruimtelijke
inpassing (van ca. 11.600m² naar 6.500m²). De ruimtelijke kaders voor bebouwing beslaan
daarmee slechts een klein deel van het landschapspark dat ruim 440.000m² groot is. Ook is
het aantal lagen beperkt (geen kap) ten opzichte van het raadskader en is er een voorwaarde
voor ondergronds parkeren opgenomen (deze wordt niet meegewogen in het aantal
bouwlagen vanaf de begane grond).
Het rapport van Bureau BUITEN schets een mogelijke invulling van het ruimtelijk kader. In
het rapport van Bureau BUITEN is overal gerekend met 48 hotelkamers, op basis van de
beschikbare ruimte volgens het concept integraal streefbeeld Nollebos-Westduinpark en de
maximale benodigde ruimte voor het saunadeel. De 249 parkeerplaatsen zijn ook aan deze
mogelijke invulling verbonden. Meerdere invullingen zijn echter mogelijk en het is aan de
ondernemers hier in de vervolgfase een plan voor te maken. Het streefbeeld schetst slechts
het kader waarbij de sauna- en/of wellnessvoorziening centraal staat.
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Bureau BUITEN heeft gerekend met de best beschikbare cijfers met bronverwijzingen. Voor
zover deze op Zeeuws of Vlissings niveau niet beschikbaar zijn, heeft Bureau BUITEN deze zo
goed mogelijk in de lokale context geplaatst.
Op pagina 12 van het rapport van Bureau BUITEN is aangegeven dat er volgens de saunagids1
zes andere saunacomplexen zijn binnen 45 autominuten en dat drie daarvan mogelijke
concurrenten zijn voor de sauna in het Nollebos. In het Excel document behorende bij de
rapportage (tabblad Omzetpotentie, cellen A44-A52) is te lezen dat het hier onder meer om
A-Thermen Zeeland in Kamperland en om Wellness & Beauty De Parel in Domburg gaat. Op
datzelfde tabblad is in cel A54-A61 aangegeven hoe het geschatte aantal bezoekers is
bepaald, waarbij Bureau BUITEN heeft gerekend met de best beschikbare cijfers.
Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het geldende bestemmingsplanvlak van de
kanovijver 3.000m² groot is. Dit loopt door tot aan het fietspad aan de Burgemeester van
Woelderenlaan. De toegestane bouwhoogte is 6 meter. Dit maakt 2 bouwlagen mogelijk (van
ieder 300m²). Er is een afwijkingsbevoegdheid, waardoor per bouwlaag (inclusief
afwijkingsbevoegdheid) 600m² mogelijk is.
Een financiële doorvertaling van de toekomstvisie maakt geen onderdeel uit van het
streefbeeld. Dit komt in een volgende (uitwerkings)fase aan de orde. Daarbij wordt zoveel
mogelijk gezocht naar externe financieringsbronnen (fondsen en subsidies). De investeringen
in bebouwing worden vanzelfsprekend gefinancierd door de ondernemers zelf.

https://zoek.saunagids.nl/?SG_Session=d5bcaf48cd2e7c5d8ca35c2a19fd5846
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Antwoord op inspraakreactie 557
Hartelijk dank voor uw inspraakreactie.
Ten aanzien van uw opmerking over de toegenomen mogelijkheden vragen wij ons af hoe u tot een
extra oppervlak van 378m² komt. Voor een vergelijking tussen de mogelijkheden uit het geldende
bestemmingsplan en het streefbeeld verwijzen wij u naar onderstaande tabel.
Huidig bestemmingsplan
Bouwhoogte: 10 meter
Bebouwing per bouwlaag: 1.400m²
Bebouwing totaal: 4.200m²
Bebouwing per bouwlaag incl. afwijking:
1.750m²
Totaal maximale bebouwing incl. afwijking:
5.250m²

Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
Bouwhoogte: 12 meter (3 bouwlagen)
Begane grond: 3.250m²
Eerste verdieping: 1.300m²
Tweede verdieping: 1.300m²
Totaal maximale bebouwing: 5.850m²

De toename van de bouwmogelijkheden ten opzichte van het bestemmingsplan 1.650m². Indien
gebruik gemaakt zou worden van de afwijkingsmogelijkheid binnen het bestaande bestemmingsplan
is het verschil met het streefbeeld 600m².
Daarnaast is er een aanzienlijke functionele uitbreiding opgenomen in het streefbeeld: in de
gedachtegang van het streefbeeld zijn aanzienlijk meer verblijfsunits te realiseren dan het
bestemmingsplan (maximaal 6) nu mogelijk maakt.
Het grondoppervlak wordt tevens uitgebreid tot 6.500m² (nu 3.500 m²).
De ruimtelijke kaders uit het streefbeeld gaan niet in op de exacte invulling van het gebouw. Dit is
aan de ondernemer in de vervolgfase. Het ruimtelijk kader is conform de opdracht van de
gemeenteraad tot stand gekomen op basis van een integrale afweging. We noemen een aantal van
die afwegingen:
 De ruimtelijke overwegingen zien toe op een goede landschappelijke inpassing. De integrale
afweging heeft bijvoorbeeld tot de verkleining van het zoekgebied geleid.
In de opdracht van de raad staat de sauna/ wellness centraal, met daaraan gekoppeld
verblijfsrecreatie.
 De financiële haalbaarheid van het ruimtelijk kader is onderzocht door Bureau BUITEN. Het
rapport van Bureau BUITEN schetst binnen de ruimtelijk kaders een mogelijke businesscase,
waarbij rekening is gehouden met de opdracht van de gemeenteraad. Ook het rapport van
Bureau BUITEN schrijft niet voor hoe het uiteindelijke concept ingevuld wordt. Dit is aan de
ondernemer.
Het rapport van Bureau BUITEN toont wel aan dat binnen de kaders een haalbare business
case is te realiseren.
In de reactie wordt niet duidelijk gemaakt waarom op basis van blz. 42 van het streefbeeld de
hoofdroute verschoven kan worden. De toelichting op de landschappelijke inpassing van de
bouwmogelijkheden is vanaf bladzijde 68 van het streefbeeld weergegeven.
Ten aanzien van parkeren dient voldaan te worden aan de geldende gemeentelijke parkeernorm.
Deze norm wordt toegepast in het rapport van Bureau BUITEN, gekoppeld aan het in dit rapport
weergegeven concept. De uiteindelijke parkeerbehoefte wordt berekend op basis van de geldende
parkeernorm en het door de ondernemer in te dienen planconcept. Daarbij blijft het uitgangspunt
(omwille van een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing) dat de parkeerbehoefte zoveel
mogelijk (in ieder geval over de volledige grootte van het gebouw) ondergronds wordt opgelost. Op
basis van het rapport van Bureau BUITEN concluderen wij dat dit een haalbare oplossing kan zijn.
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Voor beide locaties hangt de architectuur samen met het gebruik.
Bij de sauna wordt gesproken over een terughoudende (verscholen), aan het landschap dienende
architectuur van gebouwen: genieten van groen en natuur. Er wordt bij de sauna niet gesproken over
een uitnodigende architectuur.
Voor de kanovijver geldt wel een meer uitnodigend karakter: spelen, outdoor.
In de navolgende tabellen is uw inspraakreactie op de overige onderdelen opgenomen en van een
antwoord voorzien.
Reactie op brief EcoParks (hoofdtekst)
Inspraakreactie
1. De door Bureau Buiten opgestelde
business-case, welke dient als onderbouwing
van de mogelijkheden, niet grondig en
onvolledig is. De gedane aannames zijn als
essentieel verkeerd beoordeeld voor een
gedegen onderbouwing.

2. 48 hotelkamers is volstrekt onvoldoende
voor een sluitende begroting. Voor een 4sterren hotel zijn circa 95 kamers nodig om
de exploitatie rond te krijgen.

3. De omzetpotentie is berekend aan de
hand van de capaciteit en niet vanuit de
vraag van de markt.

4. In de omzetpotentie wordt het
buitenoppervlak meegerekend. Aangezien er
in Nederland gemiddeld 85 dagen met mooi
weer zijn is dat niet reëel. Bovendien liggen
de mensen met mooi weer op het strand en
bezoeken ze geen sauna. Dat leert ook de
ervaring van Thermen
&Beauty/Swaenenburgh recreatie.
5. De aannames voor de marktpotentie gaan
voorbij aan het feit dat de miljoenen
toeristen die naar Zeeland komen voor het

Beantwoording
We verwijzen naar de beantwoording van de bij
uw reactie gevoegde brief van Van Spronsen &
Partners. Ons inziens maakt het rapport van
Bureau BUITEN voldoende aannemelijk dat binnen
de ruimtelijke kaders van het concept integraal
streefbeeld Nollebos-Westduinpark redelijkerwijs
een rendabele business case voor een
saunavoorziening met ondergeschikte
verblijfsfunctie gerealiseerd moet kunnen worden.
Het concept integraal streefbeeld NollebosWestduinpark gaat uit van een sauna met
ondergeschikte verblijfsfunctie. Op pagina 68 van
het streefbeeld staat: ‘het beauty- en
wellnesscentrum staat centraal waarbij
verblijfsrecreatie een aanvulling vormt’. Volgens
het rapport van Bureau BUITEN is het mogelijk om
met deze combinatie een rendabel bedrijf te
realiseren en in stand te houden.
Bureau BUITEN heeft de omzetpotentie voor het
saunagedeelte en het hotelgedeelte afzonderlijk
berekend. De omzetpotentie is langs twee wegen
benaderd: vanuit de capaciteit én vanuit de vraag
uit de markt. Vervolgens is gekeken naar de
samenhang daartussen. Voor een nadere
inhoudelijke toelichting daarop verwijzen we naar
de beantwoording van de bij uw reactie gevoegde
brief van Van Spronsen & Partners.
Bureau BUITEN beschouwt de buitenruimte als
integraal onderdeel van de sauna, hier zijn immers
ook baden en/of andere voorzieningen gesitueerd
die het hele jaar gebruikt kunnen worden. Van
Spronsen & Partners bevestigt in haar reactie dat
de buitenruimte ook met minder weer wordt
gebruikt. Daarnaast kan een dagje sauna juist op
dagen met minder mooi weer een goed alternatief
bieden voor het strand.
Bureau BUITEN geeft aan dat de mate waarin het
door hen geraamde bezoekersaantal gerealiseerd
kan worden, mede afhankelijk is van de kwaliteit
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grootste deel in de zomer komen, als de
wellnessvoorzieningen niet de beste omzet
draaien. De toeristen die buiten het
hoogseizoen komen, komen voor
enkele dagen en boeken dan óf een
accommodatie met wellness (waarvan er de
laatste jaren veel gerealiseerd zijn) óf waaien
uit. Ook op het bezoekersaandeel van de
bevolking valt best wat af te dingen. Uit de
notitie van S&P blijkt dat het volledig onjuist
is om te stellen dat iedere Nederlander
gemiddeld 0,92 keer per jaar naar de sauna
gaat. Dat betekent dat het aantal
saunabezoeken veel te hoog is ingeschat. En
Vlissingen is perifeer gelegen, zodat er
eerder sprake is van een weglekeffect naar
andere sauna’s in Brabant en Zuid-Holland
dan andersom.

6. De concurrentie wordt te laag ingeschat:
er zijn minimaal 16 sauna's in de omgeving,
waar Bureau Buiten met 6 rekent. Daarbij
zijn dan de sauna's in hotels, vakantieparken,
privéwoningen e.d. niet meegerekend.
Bureau S&P beoordeelt het door Bureau
Buiten verwachte bezoekersaantal als
volslagen onrealistisch.
7. Het grootste deel van de omzet moet
verdiend worden in de Sauna (ruim € 7,1
miljoen). Bezoekers zouden voor 88,6%
bestaan uit toeristen. Zij zouden net zo vaak
naar de sauna gaan als de bewoners van het
gebied. Echter meer dan de helft van de
toeristen komen in het zomerseizoen en men
kan begrijpen dat saunabezoek voor
gezinnen niet voor de hand ligt, zeker niet bij
mooi weer. Opvallend is dat het bij de risico's
aan het eind van het rapport niet wordt
meegenomen dat het bezoekersaantal wel
eens tegen kan vallen.
8. Verder is inderdaad de gemiddelde
besteding bij een saunabezoek € 63,00 maar
hierin zit ook de besteding aan eten en
drinken. Deze post voert Bureau Buiten ook
nog eens apart op zodat de eigenlijke omzet
per saunabezoek maar € 36,00 is. De
opbrengst van sec saunabezoek
2

van de sauna en effectieve promotie
(Hoofdrapport pagina 22 en Exceldocument,
tabblad Omzetpotentie, cel K69). Bovendien is
Zeeland juist vanwege kwaliteiten als het strand
een aantrekkelijke provincie voor een
wellnessvakantie en heeft een kwalitatief goede
sauna met verblijfsfunctie de potentie om extra
verblijfstoeristen aan te trekken en daarmee een
eigen markt te creëren (zie pagina 12 van het
rapport).
De bewering van Van Spronsen & Partners dat het
onjuist zou zijn om te stellen dat iedere
Nederlander gemiddeld 0,92 keer naar de sauna
gaat, achten wij ongegrond. Voor een inhoudelijke
toelichting daarop verwijzen we naar de
beantwoording van de bij uw reactie gevoegde
brief van Van Spronsen & Partners.
In het onderzoek van Bureau BUITEN is gerekend
met 45 autominuten rondom Vlissingen, daarin is
rekening gehouden met de perifere ligging.
Op pagina 12 van het rapport is aangegeven dat er
volgens de saunagids2 zes andere saunacomplexen
zijn binnen 45 autominuten en dat drie daarvan
mogelijke concurrenten zijn voor de sauna in het
Nollebos. De overige zijn te kleinschalig of alleen
toegankelijk voor campinggasten. Uit uw reactie is
niet af te leiden waarop u het getal van 16 sauna’s
baseert.
We verwijzen naar de beantwoording van punt 4
en 5 van uw reactie.
Bureau BUITEN is voor de berekening van de
business case uitgegaan van de best beschikbare
cijfers en kengetallen. Feit blijft dat het een zo
goed mogelijke inschatting van de werkelijkheid
betreft. Zoals Bureau BUITEN aangeeft bij de
beschouwing van risico’s en kansen (paragraaf 3.5,
pagina 14 van het rapport), geldt voor alle
variabelen dat deze zowel gunstiger als
ongunstiger kunnen uitvallen.

De bewering dat Bureau BUITEN deze post nog
eens apart opvoert is onjuist. De horeca-omzet
van het hotelgedeelte is afzonderlijk berekend.
Hier wordt bij de risico’s (paragraaf 3.5, pagina 14
van het rapport) nader op ingegaan. Zie ook de
beantwoording van de bij uw reactie gevoegde
brief van Van Spronsen & Partners. Yield

https://zoek.saunagids.nl/?SG_Session=d5bcaf48cd2e7c5d8ca35c2a19fd5846
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staat onder druk door het huidige "yield
management" waarbij met flexibele prijzen
wordt gewerkt.
9. Duidelijk is dat men de buitenruimte niet
mee kan tellen. Voor wat betreft de
bezoekersaantallen, komt het aantal
bezoekers uit op 3000:15= 200. Dat is een
maximum dag capaciteit van 200 x 1,5 =300
bezoekers. Dan is het reële aantal bezoekers
dus 54.300 die € 36,00 per bezoeker
uitgeven in de sauna. De omzetpotentie van
de sauna is dan €1.954.800 i.p.v. € 7.126.875
zoals berekend door Bureau Buiten. Met
deze berekening is op geen enkele wijze een
haalbare business-case voor de sauna te
realiseren.
10. Rapportage van S&P wordt verkeerd
geïnterpreteerd door Bureau Buiten. De
aangehaalde 62% wat men in een 4-sterren
hotel aan omzet uit maaltijden en dranken
haalt, wordt nergens in hun publicatie "het
4-sterren Hotel in Beeld" vermeld.
11. De omzet per hotelkamer wordt te
optimistisch voorgesteld. Er wordt gerekend
met volledig pension terwijl de meeste
hotelgasten alleen het ontbijt in het hotel
nuttigen.
12. Er worden overigens in het spreadsheat
getallen gebruikt van ZKA van het Elysium in
Baarn; dit heeft nooit bestaan en kan dus
niet als reële referentie dienen.

13. De wellness waarover wij met de
gemeente hebben gesproken omvat 700 m2

3

management is een middel om opbrengsten te
optimaliseren. Het staat de ondernemer vrij daar
op zijn/haar wijze invulling aan te geven.
Voor wat betreft het meetellen van de
buitenruimte verwijzen we naar het antwoord op
punt 4 van uw reactie. Voor de bestedingen per
saunabezoeker verwijzen we naar het antwoord
op punt 8 van uw reactie.

Hier is iets fout gegaan in de bronvermelding. De
juiste bron van het percentage omzet uit
maaltijden en dranken is HorecaDNA3. In het Excel
document behorende bij de rapportage staat dit
wel correct vermeld (tabblad Omzet versus kosten,
kolom F t/m I).
Onduidelijk is waar u deze bewering op baseert.
Bureau BUITEN gaat niet uit van volledig pension.
Bij de risico’s (paragraaf 3.5, pagina 14 van het
rapport) wordt bovendien ingegaan op de
mogelijkheid dat gasten maaltijden buiten het
hotel nuttigen.
Bureau BUITEN heeft gebruik gemaakt van de best
beschikbare cijfers en kengetallen. Voor de
inschatting van het benodigde aantal vierkante
meters per bezoeker en de gemiddelde
bezettingsgraad, is inderdaad gebruikt gemaakt
van cijfers waarmee ZKA heeft gerekend in de
business case voor Elysium Baarn (Marktanalyse
Wellness Baarn, augustus 2014). De cijfers die
daarvoor zijn gebruikt, zijn gebaseerd op actuele
gegevens uit de markt. Deze cijfers komen niet
‘van het Elysium in Baarn’, maar van de al
bestaande locatie van Elysium in Bleiswijk en een
benchmark van wellnesscentra die door ZKA is
uitgevoerd. De bruikbaarheid van deze kengetallen
staat daarom los van het feit dat Elysium Baarn
niet is gerealiseerd. Voor een nadere inhoudelijke
toelichting daarop verwijzen we naar de
beantwoording van de bij uw reactie gevoegde
brief van Van Spronsen & Partners.
Het rapport van Bureau BUITEN beoordeelt of het
concept integraal streefbeeld Nollebos-

https://www.horecadna.nl/mijnhorecadna/?module=horeca-bvl
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plus 200 m2 terras: een City Spa. Dat niveau
is in de concurrentieanalyse van Bureau
Buiten, buiten beschouwing gelaten. Daar
gaat het over een wellnessvoorziening van
3.000 m2 bvo.

Westduinpark voldoende ruimtelijke
mogelijkheden biedt om redelijkerwijs tot een
rendabele business case te komen voor een
saunacomplex met ondergeschikte verblijfsfunctie.
De maximale ruimtelijke mogelijkheden uit het
streefbeeld vormen de basis voor het rapport van
Bureau BUITEN.
14. De bouwkosten zijn reëel ingeschat maar Bureau BUITEN heeft niet specifiek met warmtede berekening van de kosten van de
koudeopslag gerekend. Bovendien is bij de risico’s
parkeerkelder zijn niet juist. Op basis van de
(paragraaf 3.5, pagina 14 van het rapport)
berekening van Bouwgroep Peters komt de
aangegeven dat de bouwkosten mogelijk hoger
parkeerkelder 2 miljoen euro duurder uit.
kunnen uitvallen. Bureau BUITEN gaat er vanuit
- Volgens ons is warmte-koudeopslag
dat eventuele sloop van bestaande gebouwen
op die plek niet haalbaar of wellicht
kostenneutraal kan gebeuren (urban mining levert
zelfs niet toegestaan.
zelfs geld op). Ook als er wel sprake is van enige
- Met sloopkosten is niet gerekend
sloopkosten, dan zijn die van ondergeschikt belang
(zie pagina 11 van het rapport, eerste alinea).
15. Alzijdigheid en het openbare karakter van Het is niet duidelijk waarom u dit vindt. Het gaat er
het gebouw zijn in tegenspraak met de
om dat de vormgeving van het gebouw goed
functie van een sauna. Er wordt ook niet
wordt ingepast in het omringende landschap (zie
gekeken vanuit de toerist als eindgebruiker.
verder het concept integraal streefbeeld NollebosWestduinpark). Zo zijn erfafscheidingen wel
degelijk mogelijk, maar deze dienen wel
landschappelijk ingepast te worden. Ook kan
(bijvoorbeeld) een horecavoorziening die ook
andere bezoekers dan de klanten van een sauna/
wellness bedient prima opgenomen worden in het
concept.
Reactie bijlage (brief Van Spronsen & Partners)
Inspraakreactie
Het plan van de ondernemers wordt hier niet
gereflecteerd, het groenplan van BoschSlabbers
(opgesteld in opdracht van de provincie) heeft het
bouwvolume vastgesteld.

Rapport: Bureau Buiten stelt dat het een analyse
van referentiebedrijven (vier bedrijven) heeft
uitgevoerd waaruit blijkt dat een "kwalitatief
goede sauna" beschikt over 3.000m2 en bij
voorkeur ten minste eenzelfde hoeveelheid
buitenruimte. Constatering: Wij vinden in het
rapport geen specificatie van wat een "kwalitatief
goede sauna" precies is en wat bewijst dat de
gekozen wellness bedrijven een "kwalitatief goede
sauna" maakt.
Beoordeling: VSP zou geen conclusies trekken over
vierkante meters of kwaliteit gebaseerd op vier
referentiebedrijven (de vijfde is nooit geopend),

Beantwoording
Dat klopt. Het rapport van Bureau BUITEN
beoordeelt of het concept integraal
streefbeeld Nollebos-Westduinpark
voldoende ruimtelijke mogelijkheden biedt
om redelijkerwijs tot een rendabele business
case te komen voor een saunacomplex met
ondergeschikte verblijfsfunctie.
Het rapport van Bureau BUITEN beoordeelt
of het concept integraal streefbeeld
Nollebos-Westduinpark voldoende
ruimtelijke mogelijkheden biedt om
redelijkerwijs tot een rendabele business
case te komen voor een saunacomplex met
ondergeschikte verblijfsfunctie. Voor de
kwaliteit van een sauna zijn onder meer het
concept, de functiemix, de omvang en ligging
van belang. Referentiebedrijven bieden
daarvoor relevante inzichten. Het
streefbeeld gaat uit van een bepaalde
maximum oppervlakte. Daarom zijn
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daarbij staat er in "Bijlage 1 - Referentiebedrijven"
dat de referentiebedrijven zijn gekozen op
omvang, ligging en functiemix. Het is onjuist om
conclusies te trekken over een geschikt aantal
vierkante meters gebaseerd op bedrijven die zijn
uitgezocht op vierkante meters.
Rapport: Bureau Buiten stelt dat er 2.850m2 BVO
(bruto vloer oppervlakte) in het bouwvolume
beschikbaar is voor het hotel en restaurant en dat
dat inhoud dat er 48 hotelkamers op vier sterren
niveau kunnen worden gerealiseerd.
Constatering: Dit wordt niet verder gespecificeerd
qua verdeling restaurant/hotel.
Beoordeling: De algemene norm in de horeca is
ongeveer 65% van de BVO is de VVO (verkoop
vloer oppervlakte). Dat betekent dat er circa
1.850m2 VVO is voor dit hotel en restaurant en
zelfs bij een heel groot restaurant (250m2 VVO) er
nog circa 1.600m2 overblijft voor de kamers.
De voormalige norm vanuit de hotelsterren
beoordeling was 22m2 per kamer voor vier sterren
hotels, die normen bestaan niet meer omdat wij
geen Nederlandse sterrensysteem meer hebben
maar geeft wel een indicatie. Dat betekent dat er
ruimte is voor circa 70 hotelkamers op vier sterren
niveau.
Rapport: Bureau Buiten stelt dat het hotel 48
kamers zal aanbieden.
Constatering: Er wordt verder niet aangegeven
hoe dit is berekend en of dit gebruikelijk is en/of
een geschikt aantal kamers is.
Beoordeling: Een gemiddeld vier sterren hotel in
Nederland heeft circa 95 kamers, onze ervaring is
dat een vier sterren hotel met 48 kamers vaak
problemen oplevert voor de rendabiliteit.

Rapport: Bureau Buiten stelt in de omzetpotentie
van de sauna (in combinatie met tabel 3.2) dat de
omzetpotentie wordt bepaald door de capaciteit
en de bezetting.
Constatering: Dit wordt gesteld als een branche
standaard.
Beoordeling: VSP zou een omzetbepaling nooit
doen vanuit capaciteit, altijd vanuit de vraag uit de
markt.

referentiebedrijven geselecteerd die van
vergelijkbare omvang zijn.

Op pagina 10 van de rapportage en in het
Excel document behorende bij het rapport
(tabblad Benodigde ruimte) is aangegeven
hoe tot de 2.850 m2 is gekomen. Voor de
benodigde ruimte per hotelkamer is
gerekend met een bruto oppervlakte per
kamer op basis van kengetallen van het
Bouwkostenkompas (zie Excel document,
tabblad Bouwkosten hotel). De bruto
oppervlakte is inclusief de benodigde ruimte
voor algemene ruimten en het restaurant.

Op pagina 10 van het rapport is aangegeven
hoe tot dit aantal is gekomen. Dit is nader
toegelicht in het Excel document behorende
bij het rapport (zie tabblad Benodigde
ruimte). Daarbij is conform het concept
integraal streefbeeld Nollebos-Westduinpark
uitgegaan van een sauna met
ondergeschikte verblijfsfunctie. Op basis van
de benodigde ruimte voor de sauna is
bepaald hoeveel ruimte er voor het
hotelgedeelte beschikbaar is en op hoeveel
kamers dat neerkomt.
Bureau BUITEN heeft de omzetpotentie voor
het saunagedeelte en het hotelgedeelte
afzonderlijk berekend. De omzetpotentie is
langs twee wegen benaderd: vanuit de
capaciteit én vanuit de vraag uit de markt.
Vervolgens is gekeken naar de samenhang
daartussen.
- Voor de omzetpotentie van het
saunagedeelte heeft Bureau BUITEN een
inschatting gemaakt van de potentiële
saunamarkt binnen 45 autominuten van
het Nollebos. Het gaat daarbij om ruim
2,3 miljoen jaarlijkse saunabezoeken van
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Rapport: Bureau Binnen stelt in de omzetpotentie
dat een gemiddelde bezoeker 15m2 nodig heeft,
dat de bezetting van deze sauna 50% is en de
besteding €63,= is.
Constatering: Deze "kengetallen" worden verder
niet toegelicht, de besteding wordt overgenomen
uit het Nationaal Sauna Onderzoek (NSO) van VSP.
Beoordeling: VSP is niet bekend met de
gemiddelde 15m2 waar Bureau Buiten over
schrijft. Ook de bezetting van 50% is niet een
kengetal waar wij bekend mee zijn, VSP zou een
bezetting altijd alleen kunnen berekenen vanuit de
vraag. De gemiddelde besteding bij een sauna

inwoners en verblijfstoeristen.
Vervolgens is met een berekening van de
capaciteit en bezetting een inschatting
gemaakt van het jaarlijkse aantal
bezoekers, dat neerkomt op circa
113.125. In het Excel document
behorende bij de rapportage (tabblad
Omzetpotentie, cel L68) geeft Bureau
BUITEN aan dat dit een aandeel van 4,8%
van het totaal aantal jaarlijkse
saunabezoeken van inwoners en
verblijfstoeristen binnen 45 autominuten
betreft. Bureau BUITEN acht dit
haalbaar, mits het een kwalitatief
hoogwaardig concept betreft dat goed
wordt vermarkt onder inwoners én
toeristen.
- Voor de omzetpotentie van het
hotelgedeelte heeft Bureau BUITEN
gekeken naar de gemiddelde
kamerbezetting van hotels in Zeeland, de
gemiddelde kamerprijs van een 4sterrenhotel en de verhouding tussen
omzet uit logies en omzet uit horeca.
Voor wat betreft de vraag uit de markt
geeft Bureau BUITEN op pagina 13 van
het rapport aan dat uit verschillende
onderzoeken blijkt dat er voldoende
markruimte zou moeten zijn voor een
wellnesshotel in Vlissingen. Bureau
BUITEN verwijst daarbij onder meer naar
de Visie Verblijfsaccommodaties
Vlissingen die in 2019 door STEC is
opgesteld. STEC constateert daarin dat
er in Vlissingen nog ruimte is voor nieuw
hotelaanbod in het luxe segment én dat
er een groeiende vraag is naar wellnessconcepten in combinatie met
verblijfsmogelijkheden.
In het Excel document behorende bij het
rapport (tabblad Omzetpotentie) is nader
toegelicht waar deze getallen vandaan
komen. Bureau BUITEN heeft gebruik
gemaakt van de best beschikbare cijfers en
kengetallen.
- Benodigde vierkante meters per
bezoeker: er is gerekend met getallen uit
de business case voor Elysium Baarn
(Marktanalyse Wellness Baarn, ZKA,
augustus 2014). ZKA geeft daarin aan dat
op basis van een benchmark van luxere
wellnesscentra uit kan worden gegaan
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onderzoek is inderdaad berekend door VSP als
€63,= waarvan €27,= wordt besteed aan horeca. In
het onderzoek van Bureau Buiten wordt deze
€27,= meegerekend in de sauna omzetpotentie en
wordt er ook uitgegaan van een €100,= horeca
besteding p.p. per dag, dat betekent dat elke gast
die zowel de sauna als het hotel bezoekt een
"dubbele" uitgave doet. Dat is niet realistisch.

-

-

van 10-15 m² BVO per bezoeker. Op
basis van ervaringscijfers bedraagt deze
norm bij de bestaande locatie van
Elysium in Bleiswijk circa 11-12 m² BVO
per bezoeker. Om in Baarn de juiste
kwaliteit te leveren (met name
ruimtebeleving), passend bij de beoogde
doelgroep, wordt hier uitgegaan van een
iets hogere norm van minimaal 15 m²
BVO per bezoeker. Zoals Bureau BUITEN
aangeeft op pagina 10 van hun
onderzoek, achten zij voor het Nollebos
een kwalitatief hoogwaardig concept
passend. Daarom is net als voor Elysium
Baarn gerekend met 15 m² BVO per
bezoeker.
Bezettingsgraad: ZKA rekende voor
Elysium Baarn met een
bezettingspercentage van 55-60% op
basis van bezettingsgraden van de al
bestaande locatie van Elysium in
Bleiswijk. Daarbij geeft ZKA aan dat het
bezettingspercentage van 55-60%
waarmee zij voor Elysium Baarn hebben
gerekend, een iets lagere bezetting
betreft dan in Bleiswijk. Reden daarvoor
is de grote concurrentie in dat
marktgebied. Bureau BUITEN is daar in
de berekening voor de sauna in het
Nollebos nog iets onder gaan zitten en
heeft gerekend met een gemiddelde
bezettingsgraad van 50%.
Onduidelijk is waar u heeft gelezen dat
Bureau BUITEN uitgaat van een
horecabesteding van € 100,- per dag.
Bureau BUITEN heeft de horeca-omzet
van het hotelgedeelte afzonderlijk
berekend. Een tegenvallende horecaomzet is als risico benoemd op pagina 14
van het rapport, waarbij onder meer is
aangegeven dat hotelgasten mogelijk
een deel van hun maaltijden in de sauna
of elders zullen nuttigen (in plaats van in
het hotel). Daar staat tegenover dat er
ook hotelgasten zullen zijn die beperkt
gebruik maken van (de horeca in) de
sauna. Bovendien is het aannemelijk dat
het hotelrestaurant een deel van de
omzet haalt uit passanten en andere
gasten van buiten het hotel.
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Rapport: Bureau Buiten stelt in tabel 3.2 een
maximum momentcapaciteit vast van 417
bezoekers.
Constatering: Dat is het totale gebruiksoppervlak
gedeeld door de benodigde ruimte per bezoeker,
hier wordt het buiten oppervlak volledig mee
gerekend.
Beoordeling: Het is in Nederland volgens het KNMI
gemiddeld 85 dagen per jaar lekker weer, deze
vallen in het zomerseizoen (een seizoen met een
lage sauna vraag). Bij een saunabedrijf zal de
buitenruimte ook met minder weer worden
gebruikt maar het grootste deel van het jaar zal de
buitenruimte niet tot nauwelijks gebruikt worden.
Om de capaciteit te berekenen met de
buitenruimte erin is dus onjuist en de werkelijke
capaciteit ligt veel lager.
Rapport: Bureau Buiten stelt dat uit het Nationaal
Sauna Onderzoek (NSO) van VSP kan worden
geconcludeerd dat een gemiddelde Nederlander
0,92 keer per jaar naar de sauna gaat.
Constatering: Dit vormt de basis van het bepalen
van de saunamarkt in het 45 minuten gebied en
wordt gebruikt als de norm voor bezoek aan een
saunabedrijf in dit rapport.
Beoordeling: VSP stelt in haar NSO dat in 2016
circa 10,4% van de Nederlanders minimaal één
keer per jaar een sauna bezoekt. Deze groep
hebben we ingedeeld naar drie type bezoekers:
60% light users (gemiddeld circa 2,5 bezoeken per
persoon per jaar), 34% medium users (gemiddeld
circa 13,7 bezoeken per persoon per jaar) en 6%
heavy users (gemiddeld circa 45,3 bezoeken per
persoon per jaar). Met een gemiddeld aantal
bezoeken van 8,9 kan er dus worden gesteld dat er
circa 15,6 miljoen saunabezoeken waren in
Nederland in 2016. Deze jaarlijkse saunabezoeken
zijn gebaseerd op alle type sauna's die er zijn in
Nederland, dat betekent saunabedrijven, privé
sauna's, hotels, fitness, bungalowparken,
zwembaden en gay sauna's. De bezoeken aan
saunabedrijven als Thermen & Beauty Vlissingen
zijn daar nog niet de helft van. Om te stellen dat
elke Nederlander gemiddeld 0,92 keer naar een
saunabedrijf gaat is dus volledig onjuist.

U geeft aan dat het volgens het KNMI
doorgaans 280 dagen per jaar geen lekker
weer is. Vervolgens schrijft u dat de
buitenruimte ook met minder weer wordt
gebruikt. Onduidelijk is waarom de
buitenruimte volgens u dan het grootste
deel van het jaar niet tot nauwelijks gebruikt
wordt. Bureau BUITEN beschouwt de
buitenruimte als integraal onderdeel van de
sauna, hier zijn immers ook baden en/of
andere voorzieningen gesitueerd die het
hele jaar gebruikt kunnen worden.

Door Bureau BUITEN is het totaal aantal
saunabezoeken uit het NSO omgerekend
naar het aantal saunabezoeken per inwoner.
Dit is toegelicht in het Excel document
behorende bij de rapportage (tabblad
Omzetpotentie, cel A36). De bewering dat
het aantal saunabezoeken conform NSO
naast bezoeken aan saunabedrijven ook
privésauna’s hotels, fitness,
bungalowparken, zwembaden etc. zou
betreffen, komt niet overeen met wat
daarover staat in het NSO. Op pagina 2 van
het NSO is namelijk het volgende vermeld:
- Het onderzoek richt zich op de
bezoekers van saunabedrijven. Het
bezoek aan kuuroorden en overige
wellness-aanbieders is in dit onderzoek
niet meegenomen.
- Een saunabedrijf biedt saunacabines als
kernfaciliteit. Aanvullende faciliteiten
bestaan hoofdzakelijk uit
stoomcabines, zwembad, spa, massage,
beauty en horeca. Het hoofdmotief
voor een saunabezoeker is het bezoek
aan de saunafaciliteiten.
- De bezoekfrequentie heeft betrekking
op het aantal bezoeken aan een
saunabedrijf.
De bewering dat saunabedrijven als
Thermen & Beauty Vlissingen slechts goed
zijn voor de helft van het aantal
saunabezoeken conform het NSO is ons
inziens dan ook strijdig met dat wat hierover
staat in de rapportage van het NSO.
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Rapport: In tabel 3.3 neemt Bureau Buiten wel de
markt in beschouwing en past de hiervoor
genoemde landelijke norm toe die zij uit het
Nationaal Sauna Onderzoek van VSP hebben
gedestilleerd op een koopmoeitebereidheid cirkel
van 45 minuten.
Constatering: Er wordt gesteld dat de landelijke
norm van toepassing is op de Zeeuwse bevolking.
Beoordeling: Een koopmoeitebereidheid van 45
minuten voor een saunabedrijf is in de meeste
gevallen is gebruikelijk. De groep inwoners van
290.046 is dan ook de markt voor de sauna in het
Nollenbos. Hier zou theoretisch de jaarlijkse aantal
saunabezoeken per persoon op kunnen
worden toegepast echter de bron die Bureau
Buiten gebruikt om aan te tonen dat het aantal
bezoekers per jaar haalbaar is, het
"Vrijetijdsbesteding in de Delta" van NHTV en
Hogeschool Zeeland uit 2010 (een gedateerd
onderzoek) stelt: "Tot slot is het aantal uitstapjes
in het cluster wellness/beauty/ontspanning
verhoudingsgewijs lager. In Zeeland worden
relatief weinig uitstapjes gemaakt naar sauna's en
de deelname aan yoga, tai chi en meditatie blijft
achter. Overigens is dit wel een markt waar kansen
liggen voor Zeeland, de provincie bezit namelijk de
kernkwaliteiten om wellnessactiviteiten aan te
bieden: rust, ruimte, zilte lucht en zout water." Er
kan dus worden gesteld dat de jaarlijkse bezoeken
per persoon in Zeeland lager uitvallen.
Rapport: In tabel 3.3 stelt Bureau Buiten dat de
2,25 miljoen verblijfstoeristen in de 45minuten
radius ook moeten worden meegerekend in het
totaal aantal saunabezoeken in het gebied.
Constatering: De saunavraag uit de
verblijfstoeristen wordt gelijk gesteld aan die van
de lokale bewoners.
Beoordeling: Zoals eerder gesteld is gaat volgens
het NSO gemiddeld ongeveer 1 op die 10
Nederlanders jaarlijks een keer naar de sauna, dat
betekent dat de potentiële sauna bezoekers markt
vanuit de verblijfstoeristen maximaal circa 225.000
mensen is.
In 2019 kwam volgens CBS 53% van de
verblijfstoeristen in Zeeland in het zomerseizoen.
De ervaring leert dat saunabezoeken met name
buiten het zomerseizoen plaatsvinden. Opvallend
is ook dat in de afgelopen jaren Thermen & Beauty
de deuren van de wellness heeft gesloten in de
zomer door een gebrek aan vraag. Het is derhalve
volledig onjuist om te stellen dat 2,25 miljoen
verblijfstoeristen volledig kunnen worden

Bureau BUITEN heeft het rapport
"Vrijetijdsbesteding in de Delta" van NHTV
en Hogeschool Zeeland uit 2010 niet
gebruikt om aan te tonen dat het aantal
bezoekers per jaar haalbaar is. Dit rapport is
enkel geciteerd om aan te geven dat Zeeland
een aantal kernkwaliteiten heeft die de
provincie aantrekkelijk maken voor een
wellnessvakantie, zoals rust, ruimte, zilte
lucht en zout water. Op pagina 12 van hun
rapport beschouwt Bureau BUITEN de
saunageneigdheid van Zeeuwen.
Dat er in 2010 in Zeeland weinig uitstapjes
naar sauna’s werden gemaakt, is an sich
overigens geen argument om te stellen dat
de saunageneigdheid van Zeeuwen lager is.
Dit kan bijvoorbeeld ook te maken hebben
met het beperkte sauna-aanbod in de
provincie (zie pagina 12 van het rapport).

Bureau BUITEN schat het jaarlijks aantal
bezoeken op 113.125. Dit is 4,8% van het
totaal aantal jaarlijkse saunabezoeken van
inwoners en verblijfstoeristen binnen 45
autominuten (zie Excel document, tabblad
Omzetpotentie, cel L68). Bureau BUITEN
geeft aan dat de mate waarin dit
bezoekersaantal gerealiseerd kan worden
mede afhankelijk is van de kwaliteit van de
sauna en effectieve promotie (Hoofdrapport
pagina 22 en Exceldocument, tabblad
Omzetpotentie, cel K69). Bovendien is
Zeeland juist vanwege kwaliteiten als het
strand een aantrekkelijke provincie voor een
wellnessvakantie en heeft een kwalitatief
goede sauna met verblijfsfunctie de potentie
om extra verblijfstoeristen aan te trekken en
daarmee een eigen markt te creëren (zie
pagina 12 van het rapport).
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meegeteld in de saunavraag in het 45 minuten
gebied.
Rapport: Bureau Buiten stelt gebaseerd op hun
capaciteitsberekening van de omzet dat zij met
deze sauna faciliteit een aandeel van 4,8% van de
totale sauna markt aantrekken. Dat is haalbaar
omdat er drie mogelijke concurrenten zijn en deze
sauna een kwalitatief hoger aanbod zal doen.
Constatering: Bureau Buiten heeft hier niet de
fair/actual market share methode toegepast,
Bureau Buiten spreekt hiervan een zestal
concurrenten.
Beoordeling 1: VSP berekent een bezoekersaantal
altijd vanuit de vraag met de fair/actual market
share methode. In dit geval zou dat volgens de
getallen die Bureau Buiten gebruikt betekenen dat
de fair market share voor Thermen & Beauty zou
25% zijn en aangezien er wordt geredeneerd dat
deze faciliteiten hoogwaardiger zijn dan dat van de
concurrentie zou de actual marketshare nog hoger
uitvallen, waarschijnlijk richting de 35%-40%
marketshare. Dat zou betekenen dat Thermen &
Beauty na de renovatie circa 880.000 bezoekers
gaat ontvangen. Dat is volslagen onrealistisch.
Beoordeling 2: Een korte inventarisatie van de
sauna's beschikbaar in het 45 minuten gebied leert
ons dat er minimaal 16 sauna's zijn om uit te
kiezen als saunabezoeker, dat betekent dat de
concurrentie analyse die Bureau Buiten heeft
uitgevoerd niet volledig is.
Rapport: In tabel 3.4 wordt gequote dat Van
Spronsen & Partners horeca-advies in haar
publicatie "Het 4-Sterren Hotel in Beeld" stelt dat
het percentage omzet uit maaltijden en dranken
bij een vier sterren hotel 62% is.
Constatering: Dit is niet juist, dit staat nergens in
onze publicatie vermeld.
Rapport: Bureau Buiten stelt dat de berekening
van de omzet wordt gedaan met een gemiddelde,
lokale bezetting en de gemiddelde kamerprijs van
een vier sterren hotel.
Constatering: De gemiddelde prijs van een vier
sterren kamer in Nederland wordt hier als
representatief genomen voor de verkoopprijs van
dit toekomstige hotel.
Beoordeling: VSP zou dezelfde methode toepassen
maar een conservatievere kamerprijs gebruiken
want deze gemiddelde prijs is van heel Nederland
inclusief de grote steden en Schiphol. Dat is niet
4
5

Op pagina 12 van het rapport is aangegeven
dat er volgens de saunagids4 zes andere
saunacomplexen zijn binnen 45 autominuten
en dat drie daarvan mogelijke concurrenten
zijn voor de sauna in het Nollebos. In het
Excel document behorende bij de rapportage
is aangegeven welke bedrijven dit zijn
(tabblad Omzetpotentie, cellen A44-A52). De
overige zijn te kleinschalig of alleen
toegankelijk voor campinggasten. Uit uw
reactie is niet af te leiden waarop u het getal
van 16 sauna’s baseert.

Dat klopt. Hier is iets fout gegaan in de
bronvermelding. De juiste bron van het
percentage omzet uit maaltijden en dranken
is HorecaDNA5. In het Excel document
behorende bij de rapportage staat dit wel
correct vermeld (tabblad Omzet versus
kosten, kolom F t/m I).
Zoals u zelf ook aangeeft, gaat het om een
gemiddelde kamerprijs. Volgens het
Hotelmarktonderzoek van ZKA uit 2020
bedroeg de gemiddelde gerealiseerde
kamerprijs van hotels in Zeeland voor de
voor Vlissingen relevante regio’s in 2018 €
95,50. Het gaat daarbij om de gemiddelde
kamerprijs van hotels in alle segmenten.
Volgens de rapportage ‘Het 4-sterren-hotel.
Branche in beeld’ van Van Spronsen &
Partners uit 2019, bedroeg de gemiddelde
gerealiseerde kamerprijs van 4-sterrenhotels

https://www.horecadna.nl/mijnhorecadna/?module=horeca-bvl
https://www.horecadna.nl/mijnhorecadna/?module=horeca-bvl
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representatief voor een vier sterren hotel in het
buitengebied.

in Nederland in 2017 € 107. Het verschil
tussen deze bedragen is minimaal, zeker
aangezien het bedrag uit het
Hotelmarktonderzoek het gemiddelde over
alle segmenten betreft (zie ook het Excel
document, tabblad Omzetpotentie, rij 7279).
Op pagina 10 van het rapport schrijft Bureau
BUITEN bovendien dat zij voor de sauna in
het Nollebos uitgaan van een kwalitatief
hoogwaardig concept dat de ligging aan het
water en in het groen ten volle benut.
Bovendien ligt de sauna op steenwerp
afstand van de Boulevard en het
stadscentrum. De sauna heeft daarmee de
potentie om een kwalitatief hoogwaardig en
onderscheidend product neer te zetten
waarvoor de gemiddelde kamerprijs van een
4-sterrenhotel reëel wordt geacht. De prijs
wordt niet zozeer bepaald door de locatie an
sich, maar vooral door de kwaliteit van het
product dat wordt geboden.
De berekening is inzichtelijk gemaakt in het
Excel document behorende bij de rapportage
(tabblad Omzet versus kosten, kolom F t/m
I). Voor de verhouding omzet uit logies
versus omzet uit maaltijden en dranken is
gebruik gemaakt van kengetallen van
HorecaDNA6.

Rapport: Bureau Buiten berekent de omzet uit
maaltijden en dranken uit percentages.
Constatering: Deze berekening van de omzet uit
maaltijden en dranken is ons niet duidelijk
en wordt niet verder toegelicht.
Beoordeling: De HOSTA (een belangrijke publicatie
over de hotel industrie van Horwath) geeft aan dat
in 2019 de gemiddelde omzet per kamer (van alle
omzet) in een vier sterren hotel circa €52.200,=
was. Deze berekening is gebaseerd op vier sterren
hotels in heel Nederland, grote steden met
ruimschoots hogere prijzen vallen hier dus ook
onder. VSP zou hierbij de invloed van de locatie in
een buitengebied meenemen door de gemiddelde
omzet van hotels in Amsterdam/Schiphol versus
die van hotels in onze provincies te vergelijken. In
2019 was de gemiddelde omzet per kamer volgens
hosta 35% hoger, grotendeels terug te rekenen
naar het prijsverschil van de kamer. In de
berekening van Bureau Buiten komt het hotel op
een gemiddelde omzet per kamer (van alle omzet)
van circa €68.860,=. Dat is zeer onwaarschijnlijk
voor een hotel buiten onze grote steden.
Rapport: Bureau Buiten berekent een totaal F&B
De berekening is inzichtelijk gemaakt in het
(food & beverage, maaltijden en dranken) omzet in Excel document behorende bij de rapportage
het hotel van €2.049.278,= per jaar.
(tabblad Omzet versus kosten, kolom F t/m
I). Voor de verhouding omzet uit logies
6

https://www.horecadna.nl/mijnhorecadna/?module=horeca-bvl

155

Constatering: Dit wordt verder niet toegelicht of
uitgedrukt in een omzet per gast.
Beoordeling 1: In één van de bronnen die Bureau
Buiten gebruikt in dit rapport, het
Hotelmarktonderzoek van ZKA over de provincie
Zeeland, wordt berekend dat Zeeland
gemiddeld circa 1,7 gasten per kamer verwelkomt.
Dat betekent dat in de berekening van Bureau
Buiten er uit wordt gegaan van circa €100,= F&B
besteding per gast. De ervaring leert dat een
substantiële groep van de gasten in een vier
sterren hotel alleen een ontbijt afneemt.
Rekenkundig wordt de besteding die dan
vervolgens door de rest van de gasten moet
worden gedaan om op €100,= per persoon te
komen zo hoog dat dat compleet onrealistisch
wordt.
Beoordeling 2: in de omzetberekening van de
sauna wordt er gerekend met een gemiddelde
besteding van €63,= waarvan €27,= in de horeca.
Deze besteding wordt maar één keer gedaan, voor
saunagasten die in het hotel verblijven wordt de
gemiddelde F&B besteding dus €127,=. Dat is
volstrekt onrealistisch.
Het hierboven benoemde zijn wat ons betreft
essentiële verkeerde aannames voor een gedegen
omzetonderbouwing, welke niet kunnen volstaan
in een soortgelijke studie. Zodoende, beoordelen
wij de door Bureau Buiten opgestelde business
case als niet grondig en onvolledig.

versus omzet uit maaltijden en dranken is
gebruik gemaakt van kengetallen van
HorecaDNA7.
Bureau BUITEN heeft de horeca-omzet van
het hotelgedeelte afzonderlijk berekend
t.o.v. het saunadeel. Onduidelijk is waar u
heeft gelezen dat Bureau BUITEN uitgaat van
een horecabesteding van € 100,- per dag
voor hotelgasten. Een tegenvallende horecaomzet voor het hotel is als risico benoemd
op pagina 14 van het rapport, waarbij onder
meer is aangegeven dat hotelgasten mogelijk
een deel van hun maaltijden in de sauna of
elders zullen nuttigen (in plaats van in het
hotel). Daar staat tegenover dat er ook
hotelgasten zullen zijn die beperkt gebruik
maken van (de horeca in) de sauna.
Bovendien is het aannemelijk dat het
hotelrestaurant een deel van de omzet haalt
uit passanten en andere gasten van buiten
het hotel.

We verwijzen naar de beantwoording van de
diverse onderdelen van uw reactie. Ons
inziens maakt het rapport van Bureau
BUITEN voldoende aannemelijk dat binnen
de ruimtelijke kaders van het streefbeeld
redelijkerwijs een rendabele business case
voor een saunacomplex met ondergeschikte
verblijfsfunctie gerealiseerd moet kunnen
worden.

Op basis van de inspraakreacties wordt de tekst voor de kaders van bebouwing op een aantal punten
aangepast. Deze aanpassingen zijn te vinden op bladzijde 2 van voorliggend eindverslag.
Ten slotte wijzen wij u op de inspraakmogelijkheid voor de commissie Ruimt op 9 februari 2021.

7
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Inspraakreactie 570
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Aan deze inspraakreacties zijn als bijlage tevens toegevoegd de inspraakreactie van SBBN (546) en de
inspraakreactie van Actiegroep Red Nollebos-Westduinpark (75)
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Antwoord op inspraakreactie 570
Hartelijk dank voor uw inspraakreactie.
Het streefbeeld is tot stand gekomen op basis van een raadsopdracht die mogelijkheden voor
bebouwing biedt. De opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een
integraal streefbeeld. Een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark waarbij
verschillende onderdelen (o.a. natuur, cultuur, bebouwing) een plaats dienen te krijgen in het
gebied. De integraliteit blijkt ook uit de brede doelgroep waarmee rekening gehouden dient te
worden (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters etc.).
De gemeenteraad heeft in de opdracht om te komen tot een streefbeeld tevens voorlopige kaders en
zoekgebieden aangegeven waarbinnen de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de twee
ondernemingen in het gebied nader uitgewerkt kunnen worden. Toevoeging van verblijf behoort tot
de mogelijkheden.
Voor ons antwoord op de inspraakreacties van SBBN en de Actiegroep Red Nollebos-Westduinpark
verwijzen wij u respectievelijk naar inspraakreactie 546 en inspraakreactie 75 in voorliggend
document.
Provinciaal beleid
In de Provinciale omgevingsverordening is het Nollebos-Westduinpark zowel aangewezen als
badplaats en als aandachtsgebied. Hierdoor is er geen sprake van toetsing aan artikel 2.10 eerste lid,
maar aan 2.10 derde lid. Aandachtsgebieden zoals benoemd in artikel 2.10, derde lid zijn gebieden
waar de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteiten onder druk staan of al (deels) verdwenen zijn. Juist in
deze gebieden liggen er kansen om integraal de kwaliteitskust opnieuw te ontwikkelen.
Doordat sprake is van een aandachtsgebied gelden er ook andere uitgangspunten vanuit provinciaal
beleid.
Behoud en ontwikkeling bestaande kernkwaliteiten
Uit uw reactie wordt niet duidelijk waarom het streefbeeld tot aantasting van de kernkwaliteiten zou
leiden. Het streefbeeld voorziet geen complete herinrichting van het gebied en de bestaande
functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als wandelen,
fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Zo is in het streefbeeld duidelijk weergegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de waterkwaliteit,
natuurlijke oevers, behoud en beleving van de zilte natuurwaarden, verschillende boskarakters,
biodiversiteit en een goed beheer van deze onderdelen. De bestaande landschappelijke kwaliteiten
waaronder de waterstructuur en de cultuurhistorische elementen blijven behouden en worden
versterkt.
Volgens de opdracht van de gemeenteraad is er ook plaats voor de ontwikkeling van de in het gebied
aanwezige ondernemingen. Hiervoor zijn wel kaders opgesteld door de gemeenteraad. Het
uitgangspunt daarbij is dat rode functies (bebouwing) zorgvuldig ingepast worden in de groene
kernkwaliteiten van het gebied. Met deze aanpak wordt beoogd een goede balans te vinden tussen
landschap, samenleving en recreatieve ontwikkeling. Het streefbeeld voldoet aan deze
uitgangspunten. De ruimtelijke kaders voor bebouwen beslaan daarbij slechts een klein deel van het
landschapspark.
Het streefbeeld Nollebos-Westduinpark voldoet (daarmee) ook aan de uitgangspunten van de
provinciale kusvisie. Voor wat betreft de invulling van het zoekgebied met bebouwing gelden de
uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kustvisie. Deze tekst zal ook nog opgenomen worden bij de
ruimtelijke kaders voor de kanovijver.
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Paden
Ten aanzien van de hoofdroute merken wij op dat deze grotendeels aansluit op de bestaande situatie
waarbij asfaltpaden toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De gedachte is deze niet dusdanig
te verbreden dat er onnodig brede asfaltpaden ontstaan.
Net als de bestaande paden is een gecombineerd gebruik voorzien (fietsers en wandelaars), echter
wel met een functiescheiding. Buiten de verbindingen met tennisvereniging, sauna en kanovijver zijn
de routes door het bos nadrukkelijk niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (auto’s,
bromfietsen, etc.). Vanzelfsprekend is de hoofdroute wel toegankelijk voor onderhoudswagens ten
behoeve van het water/groenbeheer.
Veilig weggebruik is het uitgangspunt, ook voor minder valide doelgroepen. Aan het streefbeeld zal
worden toegevoegd dat ook andere functiescheidingen dan markeringen op het wegdek mogelijk zijn
indien een veilig gecombineerd gebruik hierom vraagt.
Het streefbeeld moet echter niet gelezen worden als een uitgewerkt ontwerp. De exacte uitwerking
(hoe een goede balans gevonden kan worden tussen deze uitgangspunten) is dus aan de orde in de
vervolgfase.
Stikstof
Voor het streefbeeld is het van belang dat de planvorming uitvoerbaar is. In het kader van de
omgevingsvergunning zal specifiek onderzoek naar de effecten op Natura2000-gebieden worden
gedaan.
Bij projecten in de gemeente Vlissingen vormt stikstof een aandachtspunt in de planvorming. Dit
heeft er tot op dit moment echter niet toe geleid dat planvorming niet kan worden doorgezet.
Hierdoor is de verwachting dat dit bij de uitwerking van het streefbeeld ook het geval zal zijn.
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Inspraakreactie 583
Ik heb een van de werksessies Nollebos/Westduingebied bijgewoond op het Stadhuis (dinsdag, 15-92020). Na de sessies zijn diverse meningen en ideeën aangedragen en mogelijk meegenomen in het
nieuwe streefbeeld waar ik nu op reageer zonder op de details in te gaan.
Het plan, zoals in september gepresenteerd door overwegend medewerkers van Bosch & Slabbers,
was overweldigend. Aan veel is gedacht en ik heb me laten meevoeren met de vele prachtige ideeën.
Maar na afloop realiseerde ik me dat de bijeenkomst -waaraan reeds vele bijeenkomsten zijn
voorafgegaan, overwegend geleid door Bosch & Slabbers; ik meen dat dit proces de gemeente
Vlissingen reeds €150.000 heeft gekost- haar beslag heeft in de vraag in hoeverre gebouwd mag
worden in het park/bos. Cq wat wenselijk is.
En naar die vraag, ongeacht de in 2015 vanuit John de Jonge gepresenteerde en daaruit
voortvloeiende plannen, moet de gemeenteraad terug. De hoofdvraag is niet: hoe moet
Nollebos/Zwanenburgpark en Westduingebied eruit komen te zien? De hoofdvraag is al die tijd
geweest: mag worden gebouwd en zo ja ‘waar’, ‘hoe groot’, ‘door wie’, ‘hoe moet dit eruit zien’, et
cetera.
De gemeenteraad is het wettelijk verplicht aan haar burgers om terug te keren naar die basis: het
gemeenteraadsbesluit uit 2006 en de vastlegging daarvan in 2011 in het bestemmingsplan. In dit
plan is onder meer te lezen: uitbreiding tot maximaal 4000 m2 en 24 vakantie accommodaties. Het
was wachten op een plan van de 2 betreffende ondernemers: daar waar het al die tijd om ging. Maar
dat gebeurde niet. Wat wel? De gemeente -een artikel 12-gemeente nota bene- zet opdrachten uit
om het gehele gebied programmatisch om te vormen. En neemt daar een dure landschapsarchitect
voor in de arm. Dit vind ik merkwaardig en WOB*-waardig, maar ik hoop dat het zover niet hoeft te
komen.
Wat er mijns inziens moet gebeuren om het niet zover te laten komen dat de gemeente Vlissingen
niet verder afdrijft van waar het eigenlijk om te doen is: bewoners vertegenwoordigen en dienen.
Met de vreemde geschiedenis in het achterhoofd is het verstandig om deze bewoners (huidige
gebruikers Nollebos/Zwanenburg/Westduin) een voorname stem te geven. Niet alleen als
meedenkers, ideeënaandrager en kritiek-/meningenleveranciers, maar in de vorm van een
beoordelingscommissie. En die stem zou weleens kunnen betekenen dat een groot deel van het
plan, geïnitieerd door de gemeente, weer voor een groot deel wordt uitgekleed.
Beter is dat nu al te doen: als gezegd heb ik me laten meevoeren in de plannen van Bosch & Slabbers.
Zij hebben het goed aangepakt en komen met goede punten. Elke architect kan zich op een project
als dit uitleven, maar het zijn grote dromen, terwijl juist nu de gemeente Vlissingen het moet houden
bij praktische haalbaarheid en de basis: waar het om begon. Mijn voorstel is: bedank Bosch &
Slabbers voor haar fantastische werk en leg het streefbeeld over het bestemmingsplan van 2011 om
te zien wat ervan overblijft.
Daarbij kan veel gebruikt worden uit de rapporten van Bosch & Slabbers. Zo dienen de ‘ingrediënten’
-onderdelen die een voorname rol spelen- als handvat: toegankelijkheid, gebruik & programma,
cultuurhistorie, waterhuishouding, landschap & natuurwaarde en bebouwing. De gemeente moet
beoordelen welke van deze ingrediënten wérkelijk veranderd moeten worden met het oog op
eventuele bebouwing (nut en noodzaak). Uitgegaan moet worden van wat er nu goed is. Niet van
wat kan zijn. Zo voldoet het ingrediënt ‘gebruik & programma’; mensen zijn tevreden. Het kan beter,
maar het is geen noodzaak hier iets aan te veranderen. Sterker: mensen willen de rust behouden
(niet nog meer asfalt) en liever meer dan minder natuur. Hetzelfde geldt voor landschap &
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natuurwaarde, cultuurhistorie en toegankelijkheid. Alles kan beter, maar het veranderen van deze
ingrediënten is niet noodzakelijk. Als het al moet veranderen dan is burgerparticipatie, zeker nu het
zo in de belangstelling staat, een uitgelezen kans om mensen in deze verandering te betrekken. En
die ideeën leven. Denk aan het betrekken van scholen in het starten van schooltuinen.
e opgave is dus: hoe kunnen de huidige ondernemers verder groeien in hun ondernemerschap
zonder aantasting van de huidige waardevolle en gewaardeerde ingrediënten? Of beter: hoe
kunnen zij de huidige ingrediënten versterken? De ondernemer moet zich aanpassen aan het
landschap. Niet andersom. Dit is door een medewerker van Bosch & Slabbers ook gezegd tijdens de
werksessie Bebouwing: ‘Hoe kunnen de ondernemers opgaan in het groen?’. De
(burger)beoordelingscommissie mag er een klap opgeven als zij de definitieve bebouwingsplannen
vindt voldoen aan deze maatstaf.
Maar met alleen bebouwing is het niet gezegd. Ook de extra aangetrokken bezoekers (toenemende
menselijke druk) moeten kunnen opgaan in het huidige landschap. En dat is overwegend groen:
natuur/park. Dus: niet minder natuur door meer mensen, maar meer mensen in de natuur.
Uitgerekend deze plek kan het groene kloppende hart van Vlissingen worden. Een plek waarom
mensen hier graag wonen. Ga niet Dishoek achterna waar het groen langzaam plaats maakt voor
toeristen. (In het gepresenteerde streefbeeld is er minder ruimte voor natuur). Is dat niet mogelijk,
dan past het plan niet binnen de huidige bestemming en het huidige gebruik. Dan zal de
ondernemer, eventueel samen met de beoordelingscommissie, moeten zoeken naar een manier
waarop zij wel kan groeien in haar ondernemerschap en tegelijk de leefomgeving kan versterken.
Maar wederom: het moet eerst terug naar de basis. Welke bebouwing is nodig/toegestaan (en door
wie) en wat zijn dan noodzakelijke én nuttige aanpassingen t.a.v. de andere ingrediënten? Mogelijk is
dat het ingrediënt toegankelijkheid. Maar de parkeerruimte nabij de sauna is al erg ruim en goed
toegankelijk.
Als er, los van bebouwing en de Kanovijver-/Sauna-discussie, al een ‘ingrediënt’ is in het gebied dat
als eerste zou moeten worden aangepakt, dan is het water. Tijdens de werksessie verstrekte een
gemeente-ambtenaar hierover zeer relevante informatie. Zo moeten watergangen verbonden en
moet daarbij goed in de gaten worden gehouden wat de diverse functies (en kwaliteiten) van de
wateren zijn. Een goede waterhuishouding is van groot belang voor een gezonde natuur. Uit het een
volgt het ander.
Om kort te gaan stel ik dus soberheid voor, behoud/vermeerdering natuur mbv de ondernemers
(samenwerking omgeving), de verantwoordelijkheid terugleggen bij de ondernemers (zonder dat
zij de verantwoordelijkheid krijgen over het gebied als geheel) en het aanstellen van een
beoordelingscommissie. In de beoordelingscommissie zouden mijns inziens de mensen moeten
zitten van onder meer de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark (hun dossierkennis
is immens evenals hun hart voor de zaak) en specialisten op het vlak van bijvoorbeeld natuur,
water en (ecologisch) bouwen. Dit hoeven geen betaalde krachten te zijn, maar juist (onbetaalde)
betrokkenen met kennis en/of een netwerk in de diverse kennisgebieden. Maw: mensen die zich
zonder financieel oogmerk, maar puur als betrokken burger, willen inzetten voor een goede afloop
van deze zaak; tbv van de 2 ondernemers, het gebied én haar (huidige) gebruikers.
* Is het normaal dat een armlastige gemeente het op zich neemt om ontwerpen, streefbeelden, werksessies,
bijeenkomsten en ruimtes te financieren en faciliteren vanwege de uitbreidingsplannen van 2 ondernemers? Is het niet in
de eerste instantie aan deze ondernemers om zélf met plannen te komen en deze volledig te financieren? Wat nu gebeurt:
de (burgers van de) artikel 12-gemeente Vlissingen betaalt een duur traject dat zij niet wil (enquetes/handtekeningen) uit
eigen zak. De bewoners vroegen al die tijd het besluit uit 2006 te volgen en het bestemmingsplan van 2011 te respecteren
(focus op bouw: wat mag/kan, wat niet) maar in plaats daarvan krijgen zij een thematisch park met bijbehorende rekening
in de maag geplitst. In diverse artikelen -die ook al een paar jaar terugvoeren- valt bovendien veelvuldig de naam Ecoparks.
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Antwoord op inspraakreactie 583
Het is bekend dat de vraag over bebouwingsmogelijkheden een gevoelig en belangrijk onderwerp is
in het Nollebos/ Westuinpark.
De opdracht voor de gemeenteraad voor de totstandkoming van het streefbeeld is echter breder. De
opdracht van de gemeenteraad uit december 2017 is te komen tot een integraal streefbeeld. Een
integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark waarbij verschillende onderdelen (o.a.
natuur, cultuur, bebouwing) een plaats dienen te krijgen in het gebied. Een integrale kwaliteitsslag
voor een brede doelgroep (inwoners, toeristen, natuurliefhebbers, sporters etc.).
Over de wijze waarop het streefbeeld tot stand moet komen zijn tevens besluiten genomen: een
uitgebreid participatieproces waar in ‘antwoord 3 ‘ (onderaan de tabel in voorliggende inspraaknota)
nadere informatie over te vinden is. Dit participatieproces is inmiddels doorlopen. Het is nu zaak dat
er een besluit wordt genomen over het streefbeeld.
Het streefbeeld voorziet ook geen complete herinrichting van het gebied wat betreft structuur en de
bestaande functies. Bestaande kernkwaliteiten, zoals de natuurwaarden en bestaande functies als
wandelen, fietsen, sporten, vissen, spelen blijven bestaan en krijgen juist een kwaliteitsimpuls.
Een aantal van deze onderdelen vragen ook nadrukkelijk een impuls als gevolg van veroudering
(bijvoorbeeld bankjes, parkeerplaatsen en paden), achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld oevers),
actuele inzichten en richtlijnen (bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid voor mindervalide
doelgroepen) en ontwikkelingen in gebruik (bijvoorbeeld op het gebied van ongeorganiseerde sport).
De prioriteit van uitvoering (mede ingegeven door financieringsmogelijkheden) wordt na de
vaststelling van het streefbeeld nader uitgewerkt. De stapsgewijze realisatie zal later, op basis van
participatie worden opgepakt. Hoe dit exact wordt uitgewerkt wordt later bepaald.
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