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Nr.  Omschrijving archief-
hotspot 

Beginjaar Eindjaar Criterium* Argumenten / Prioritering / Toelichting / Bijzonderheden / 
Externe partijen (belangenorganisaties) 1 2 3 4 

1 Corona 2020 n.t.b. X X   Reeds in 2021 als hotspot aangewezen. 
 
Wereldwijde pandemie met veel slachtoffers en grote sociaal-
maatschappelijke en economische gevolgen. Veel aandacht in de 
(social) media, maatschappelijke onrust en tegenstellingen, veel 
kritiek op de maatregelen van rijksoverheid en handhaving 
daarvan door gemeente.  
 
Start pandemie in Nederland in 2020. Einde nog nader te 
bepalen. 

2 Marinierskazerne 2011 2020 X    Van groot belang voor Vlissingen en vervolgens (politieke en 
maatschappelijke) onrust en teleurstelling over het feit dat de 
markaz alsnog niet naar Vlissingen is gekomen. Bracht scherpe 
tegenstelling tussen rijksoverheid en provincie/gemeente. 
Start wordt gemarkeerd door de eerste, openbaar gemaakte 
plannen om de kazerne in Zeeland, Vlissingen te vestigen.  
 
Einde wordt gemarkeerd door het definitieve besluit om de 
marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en de reacties 
daarop van overheden, bedrijven en particulieren.  

3 Scheldekwartier 1996 n.t.b. X  X X In 1996 besloot Koninklijke Schelde Groep dat de Schelde om 
bedrijfseconomische redenen uit de stad weg moest. In 2004 
heeft de gemeente uiteindelijk het terrein aangekocht met een 
ambtelijke, bestuurlijke en financiële crisis en een artikel 12 
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status tot (indirect) gevolg en veel maatschappelijke discussie en 
media-aandacht.  
 
Einde zal worden gemarkeerd door herbestemming industrieel 
erfgoed (Timmerfabriek, herbouw Dokje van Perry, herbouw 
kades, herplaatsen hijskraan, Ketelmakerij, hoofdkantoor, Van 
Dishoeckhuis, verbandkamer en Machinefabriek). 

4 Nollebos 2014 2022 X X X  Veel maatschappelijke discussie over de plannen voor het 
Nollebos, met veel media-aandacht en kritiek op de rol van de 
gemeente. 
 
Start gemarkeerd door initiatief-ontwikkelingsvisie van Ecoparks 
Bouw- en Projectontwikkeling bv van juni 2014 gericht op 
inpassing van een bungalowpark, hotel, wellness en horeca, 
waarna een heftige, maatschappelijke discussie is ontstaan over 
de (her)inrichting van het gebied.  
 
Einde wordt gemarkeerd door het gewijzigd raadsbesluit van 22 
juni 2022 tot vaststelling van het ‘Integraal Streefbeeld Nollebos- 
Westduinpark’ over de definitieve inrichting van het Nollebos. 

5 Hotel Britannia 1999 n.t.b. X    Veel maatschappelijke discussie over het feit dat het pand met 
veel historische betekenis voor Vlissingen al sinds 1999 leeg staat 
op deze prominente plaats op de boulevard. 
 
Start wordt gemarkeerd door het leegkomen van het hotel in 
1999, waarna een jarenlange leegstand volgde, discussies en 
gerechtelijke procedures over nieuwe bouwvergunningen voor 
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dit perceel en onrust over de staat en toekomst van de 
mozaïeken.  
 
Einde zal worden gemarkeerd door de definitieve 
omgevingsvergunning op basis van het te wijzigen 
bestemmingsplan. 

6 Oorlog in Oekraïne 2022 n.t.b. X    VNG adviseert dit onderwerp als hotspot op te nemen. 
Vlissingen beperkt zich vooralsnog tot de lokale gevolgen van 
deze oorlog, zoals de opvang van vluchtelingen binnen de 
gemeente. 

 

* 
Criteria: 
1. Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel 

maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de 
media.  

2. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen 
tussen burgers aan het licht brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt.  

3. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager. 
4. Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt 

onderstreept. 

 




