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Vlissingen, juni 2020 

Onderwerp: Film 'Souburg-Noord fase 2 en 3', uitgeschreven tekst 

Gemeente Vlissingen ontwikkelt de wijk Souburg-Noord in 3 fases. Fase 1 is al grotendeels 

gebouwd. Momenteel worden de laatste 9 woningen in deze fase gebouwd aan het Valkhof. 

Voor fase 2 en 3 ligt van 25 juni tot en met 6 augustus 2020 het voorontwerp bestemmingsplan 

ter inzage. Normaal gesproken zouden we hiervoor een inloopavond organiseren. Vanwege het 

coronavirus is dat momenteel niet mogelijk en proberen we u zo goed mogelijk te informeren via 

dit filmpje en via onze website www.vlissingen.nl/souburgnoord waar u de informatie over het 

voorontwerp bestemmingplan kunt vinden. 

Voor fase 2 en 3 is in 2018 een structuurschets vastgesteld. Voor fase 2 is die nader uitgewerkt 

in een stedenbouwkundig plan. Fase 2 ligt tussen de woningen van de eerste fase (Kroonjuweel, 

Meiveld, Palts, Reyersweg) en de Schroeweg. In deze fase worden 83 woningen gebouwd in 

verschillende typen. Er komen rijwoningen, twee-onder-een kap woningen, levensloop 

bestendige woningen, waterwoningen en een appartementengebouw met 15 appartementen. 

Ook komen er 16 vrije kavels.  

De wijk is opgezet met een hof en een buitenring. Alle woningen hebben uitzicht op een groene 

woonomgeving. Langs fase 1 en 2 komt een waterpartij in een groene zone met volop ruimte om 

te recreëren. Aan deze waterpartij komt een appartementengebouw van 4 verdiepingen met 15 

appartementen en een zestal woningen aan het water. 

Voor de 3e fase moet de structuurschets nog worden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig 

plan. Daar gaan we eind dit jaar mee starten. Op dat moment zullen de omwonenden ook 

worden betrokken bij de ontwikkeling van deze fase. Zoals eerder aangegeven wordt voor de 3e 

fase al wel de bestemmingplanprocedure doorlopen. Voor de 3e fase staan 60 woningen 

gepland. De woningtypes hiervoor zijn nog niet bekend. 

Uw zienswijze op dit voorontwerp kunt u op verschillende manieren indienen. Dit kan door een 

e-mail of een brief te sturen of door gebruik te maken door het reactieformulier op de website 

www.vlissingen.nl/souburgnoord. 

Mocht u belangstelling hebben voor een woning in Souburg-Noord, kijk dan eens op 

www.souburgnoord.nl. 
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