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Nieuwsbrief 1, maart 2019

Nieuwsbrief Nollebos/Westduingebied
In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de eerste werksessie om te komen tot een integraal streefbeeld (visie)
voor het Nollebos/Westduingebied. We kijken vooruit naar de wandeling op 13 maart en kondigen de tweede
werksessie aan.

Eerste werksessie druk bezocht
Op 20 februari 2019 vond de eerste werksessie plaats. Bijna 70
mensen waren aanwezig. Na het welkom door wethouder
Reijnierse was er een presentatie door Bosch Slabbers
Landschapsarchitecten. Jan van Minnebruggen legde de
aanwezigen uit wat de opdracht is van de gemeenteraad: een
gedragen integraal streefbeeld voor het Nollebos/Westduingebied.
Vervolgens is stap voor stap doorgenomen wat er in de opdracht
staat en hoe dit betrokken wordt op het gebied.
Er was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Over de
ondernemers die nu in het Nollebos gevestigd zijn, bebouwing,
paardenroutes, natuur. Er is nog een keer duidelijk verteld dat er
nog geen plan is. De eerste werksessie was bedoeld om informatie
op te halen bij de deelnemers, zodat we daarna samen kunnen
komen tot een plan. Ook de inspiratie die ontvangen is via de
enquête, ideeënbus en e-mail werd besproken.

In groepen uiteen
Na de presentatie zijn de aanwezigen in drie groepen uiteen
gegaan. In de groepen werd gesproken over welke ambities er
leven. Iedereen mocht zijn ideeën op tafel leggen. Af en toe liepen
de emoties op en was er een flinke discussie. Dat toont de
betrokkenheid van de deelnemers. Er lagen kaarten, tekeningen en
voorbeelden op tafel om de gesprekken te ondersteunen.
Het was een lange avond, maar veel deelnemers bleven tot het
einde van de werksessie. Aan het slot werd door de
gespreksbegeleiders teruggekoppeld wat er in de drie groepen is
besproken. De deelnemers aan de eerste werksessie hebben de
samenvatting ontvangen.
U vindt de presentatie en samenvatting op de website
www.vlissingen.nl/nollebos.
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Vervolg werksessie 1: wandeling 13
maart
Tijdens de eerste werksessie is de suggestie naar voren gekomen
om een wandeling te maken door het Nollebos/Westduingebied.
Dat gaan we doen op woensdag 13 maart. We vertrekken om
13.30 uur vanaf het parkeerterrein van de Kanovijver. De
deelnemers aan de werksessie hebben een uitnodiging ontvangen
om mee te wandelen. We gaan in groepen door het park om de
kwaliteiten en knelpunten van het gebied samen 'live' te
beoordelen. Indien nodig, zullen wij actief specifieke deskundigen
raadplegen of hen uitnodigen om mee te wandelen door het
gebied. Bijvoorbeeld een waterdeskundige en een deskundige op
het gebied van flora en fauna of sport en spel.
Voor mensen die niet deel kunnen nemen aan de wandeling op
woensdag, organiseren we op zaterdag 6 april een tweede
wandeling. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein
van de Kanovijver.
Bosch Slabbers werkt alle input uit werksessie 1 en de
wandelingen verder uit. Vervolgens beginnen ze met het
voorbereiden van werksessie 2.

Werksessie 2: maandag 15 april
In werksessie 2 gaan de deelnemers met elkaar in gesprek op
basis van verbeeldingen van de kennis en ambities die zijn
opgehaald in werksessie 1 en tijdens de wandelingen. In de eerste
werksessie werd door meerdere deelnemers gevraagd wat de
ambities zijn van de twee zittende ondernemers in het Nollebos.
Wij hebben hen daarom gevraagd of zij tijdens de tweede sessie
daarover wat meer duidelijkheid kunnen geven.
De deelnemers aan de werksessies hebben inmiddels een
uitnodiging voor de tweede werksessie ontvangen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Nollebos/Westduingebied en het project
om te komen tot een integraal streefbeeld? U vindt meer informatie
op de website www.vlissingen.nl/nollebos.
De komende weken zullen we de website aanpassen. We plaatsen
de geschiedenis van de besluitvorming door de gemeenteraad wat
verder naar de achtergrond en focussen op hetparticipatieproces
om te komen tot een visie voor het Nollebos/Westduingebied.
• Website: www.vlissingen.nl/nollebos
• E-mail: nollebos@vlissingen.nl

Wijzig uw instellingen
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