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--------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:22:37 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er plaats gemaakt moet worden voor huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groene natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Plek op te relaxen en veel groen en natuur. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:22:05 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en wandelgebied. Evenementen bijvoorbeeld 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Als boven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:21:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes en grootschalige recreatie! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat de natuur behouden blijft! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat er nog meer bomen geplant worden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:18:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen & water 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is...! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:16:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat t een natuur gebied blijft 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zo t is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:14:37 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust.Genieten van de natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mijn ideale toekomstbeeld is dat het zo blijft en dat je nog ergens rustig kunt 
wandelen met je hond.Dat je reën tegen kunt komen etc. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:12:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Drugs dealers, dode bomen, stinkende sloten, duizenden ratten, eroderende oevers, 
ziekmakend water, overal honden stront, populistisch schreeuwers, drugsafval, homo 
ontmoetingsplekken, zwervers. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bouw het van mijn part maar helemaal vol met huisjes. Dat hele bos ziet er niet uit, alle 
bomen zijn ziek of hebben hydra en het krioelt er van het ongedierte. Het is werkelijk niet 
om aan te zien. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een gigantisch mooi vakantiepark waar Vlissingen trots op mag zijn en wat de economie 
zal helpen. Deze stad graaft zijn eigen graf als ze dit bos niet omtoveren. Dood gaat het 
bos toch wel als het zo blijft. Elke boom huilt daar van ongeluk. Schandig.  
 
Net zoals deze enquête overigens. Wat is dit nou weer voor vraagstelling? 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 12:10:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? dealers en ander tuig 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? onderhoud, horeca, verblijfmogelijkheden, leven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een veilig park waar beleving en recreatie mogelijk 
is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 09:15:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

bebouwing voor vakantiehuisjes. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Vrijheid van gebruik voor ieder die dat wil , zoals momenteel 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Meer 'stadspark',uitnodigend om het park te bruiken. Wel het gevoel van vrijheid behouden. 
Dat wordt de laaste jaren al meer gedaan door het sporten met groepen, het biken.Een veld 
met wat speel toestellen welke uitnodigend (geen toestellen die volwassenen leuk vinden voor 
kinderen) zijn voor kinderen. Er zou op de speel plek duidelijke 'park info'kunnen zijn; 'wat 
woont er zoal in dit park, van kleine beestjes naar groot, stimulatie om naar de natuur te kijken, 
in slootjes te vissen ed. ). Mogen wel wat meer kleinschalige evenementen komen. Verder is het 
een fijn gebied om te wandelen al dan niet met de hond. die hond moet ook wel los kunnen 
lopen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Sun, 27 Jan 2019 20:29:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Hondenpoep, dat mag opgeruimd worden door de eigenaren. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Landal Greenpark met subtropisch zwembad. Goed voor de economie van Vlissingen, de 
werkgelegenheid en alle extra inkomsten voor alle ondernemers in Vlissingen. De gemeente 
kan grond verkopen, toeristenbelasting innen en het park kan onderhouden worden door 
Landal. (Centre Parcs kan ook, Roompot niet ivm te weinig concurrentie in Zeeland). 
Natuurcompensatie in heel Vlissingen. 
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Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Allerlei sportieve en recreatieve activiteiten voor iedereen, alle leeftijden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Sun, 27 Jan 2019 16:02:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes, hotel en alles wat het bos kan 

vernielen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden en anders zo laten als het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Met rust laten. Zorgen dat het geen rommeltje wordt. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Sat, 26 Jan 2019 15:33:02 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? drugsdealers;  

omheinde afvalcontainers voor het strand; 
overal hondenpoep; 
betaald parkeren. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

sport- en recreatie-voorzieningen; 
openbare toiletten; 
horeca; 
wandel-fietspaden; 
ondernemers moeten een kans krijgen uit te breiden, goed voor de 
economie van Vlissingen, dus voor ons allemaal. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een plaats waar mensen kunnen ontspannen en recreëren. Er wordt 
nu bijna geen gebruik van gemaakt. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Sat, 26 Jan 2019 14:36:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Nog een vakantie park, genoeg is genog, in Dishoek is al een, de Nollebos is voor ons 
burgers van Vlissingen en omgeving, voor ons dieren, om te wandelen, te fietsen, en 
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paardrijden. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Rust, ontspannen lopen, sporten, uitgaan met ons dieren, fietsen en van de natuur 
genieten, de Nollebos is het laatste groen voor ons Vlissing'se burgers, handen af van de 
Nollebos. Denk ook aan ons kinderen, alles dicht bouwen is geen oplossing. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Het Nollebos moet een plek worden waar ons burgers kúnnen onspannen lopen 
genieten van de natuur, met de kinderen en honden kunnen wandelen, of fietsen 
paardrijden hardlopen sporten genieten van de natuur.  
De Nollebos vernietigen, door hotels en huisjes te bouwen, is geen oplossing, erst 
kommen de burgers dan het hebberige gedoe om geld te pakken. De meesten burgers 
zijn dan ook tegen deze waanzin. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Sat, 26 Jan 2019 09:17:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

De bouw van vele verblijfshuisjes, want er zijn er al genoeg van hier langs de kust. Een 
slecht voorbeeld wat er kan gebeuren is het Vabenabos bij de Galgenweg. 
Indien er meer huisjes in Vlissingen moeten komen voor de financiën van de gemeente 
Vlissingen kies dan voor het weiland tegen over het Nollebos of andere dergelijke plaatsen 
aan de buitenzijde van de gemeente, maar NIET aan het duingebied !!! 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Aan het eind van het Westduingebied bij de rotonde, zou een klein café kunnen komen 
voor dagrecreanten en sportlieden, die in het park verblijven en behoefte hebben aan iets 
te drinken en even naar een toilet willen. 
Verder moet het gebied open blijven en zou het bestaande water met elkaar verbonden 
kunnen worden, waardoor dagrecreatie op/aan het water mogelijk wordt, eventueel 
aangevuld zelfs met een zandstrandje aan het water voor kinderen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als één van de weinige rustgevende plekken langs de kust, waar een mens kan wandelen, 
zitten, etc. zonder direct over de mensenmassa te vallen. Ook dient permanente 
geluidsoverlast niet aanwezig te zijn, hoogstens 1 - 2 x / jaar een festival of i.d. op één van 
de open-terreinen in het Westduingebied. 
Belangrijk zijn verder goede fiets- en wandelpaden door het park in een afwisselend decor, 
waardoor men kan genieten van de flora en fauna, die lang niet overal meer aanwezig is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Fri, 25 Jan 2019 17:10:10 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Voorzieningen die niet aansluiten op functies die deel uit maken van het genoemde 
streefbeeld. Voor het overige wil ik niets uitsluiten.  
Het tenniscomplex is een vreemde eend in de bijt. Mocht deze door fusie overbodig worden, 
dan moet het gebiedje toegevoegd worden aan de publieke ruimte en een bestemming 
krijgen conform functies in het streefbeeld vermeld. 
Ik heb geen enkele behoefte het "bos" te houden zoals het is. Enig fundamentalisme op dat 
vlak is me vreemd. Nogmaals : de functies genoemd in het streefbeeld geven hiervoor alle 
ruimte 

Wat wilt u vooral wél in het Een buitengewoon goede en aantrekkelijke aansluiting op de boulevard. Een volledige 
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Nollebos-Westduingebied? herziening van het aanliggende gebied met parkeerzone. Hier valt enorme winst te halen in 
relatie tot de boulevard.  
De zoektocht naar de cultuur historische waarde en deze op een of andere manier deel van 
het ontwerp laten zijn vind ik een uiterst boeiende gedachte. Het kan zomaar een heel nieuw 
verhaal aan het Nollebos toevoegen.  
Combinatie van / interactie tussen en met nieuwe technologie en (natuurlijke) omgeving 
bieden wellicht mogelijkheden voor het toevoegen van een informatie-functie in de breedste 
zin. Focus op uniciteit van de plek die wellicht eerder op het gebied van waterhuishouding 
mede in relatie tot de naburige zee iets toevoegt aan Vlissingen.  
Aanspreken van doelgroep gezinnen met kinderen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mix van functies zodanig georganiseerd dat er sprake is van een natuurlijke en als 
vanzelfsprekende ordening. Verrassing moet onderdeel zijn, evenals het oproepen van 
nieuwsgierigheid. Veiligheid is een belangrijk thema. 
 
Dat niemand meer schaamteloos durft te roepen : "het is ONS bos". 
Dat ieder die dat geroepen heeft en tot nu toe roept zich er dan voor schaamt! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Fri, 25 Jan 2019 14:54:55 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil geen mogelijkheden voor de bouw van vakantiewoningen (particulier eigendom of 
verhuur), uitgezonderd een zeer beperkte uitbreiding van het aantal huisjes bij de 
voormalige sauna zodat er een redelijk inkomen uitgehaald kan worden voor 1 familie/gezin. 
Ik denk aan 4 of 5 stenen vakantiehuisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een uitgebalanceerd geheel: woeste stukken en stukken in cultuur gebracht voor recreatie 
en om naar te kijken, zodat het een aangenaam gebied wordt voor verschillende 
doelgroepen om te verblijven en te recreëren. Er moet op diverse punten (oevers, trimbaan, 
aanbreng gevarieerd groen) een inhaalslag worden gemaakt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een stabiel en harmonieus gebied waarin vele facetten aan de orde komen en dat goed 
beheerd wordt in overleg en in samenwerking met actieve Vlissingers. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 21:13:06 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vooral geen uitbreiding van de twee ondernemingen.  
Geen bebouwing in het bos en westduinpark. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Vernieuwing sauna en kanovijver op huidig stuk grond (zoekgebied van tafel), hier kan 
gedacht worden om de huidige panden de slopen en op dat zelfde terrein nieuwe 
panden te plaatsen. 
Goed onderhoud uitvoeren aan de bestaande wandel en fietspaden en het verbeteren 
of verleggen van de mountainbike route door het nollebos, de natuur dient centraal te 
staan. 
Het verbeteren van vijverranden door middel van hout en piketten zoals voorheen was. 
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Opknappen van de sport toestellen in het westduinpark, daarnaast is het geen 
overbodige luxe om onder deze toestellen rubberen tegels aan te brengen om zo de 
veiligheid van de toestellen te waarborgen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Natuur komt op nummer 1 en dient eigenlijk zo veel mogelijk zijn eigen gang te gaan 
zonder extreem ingrijpen van de plantsoenendienst. 
Het gebied blijft voor en van de Vlissingers! 
Betrouwbare sportvoorziening (huidige sport toestellen) 
Vernieuwing sauna en kanovijver op hun huidige locatie (geen bebouwing buiten de 
huidige locaties) 
Verbeteren van de wandel en fietspaden door het gebied. 
Toepassen van de natuurcompensatie waar de gemeente zich aan hoort te houden, 
daarmee wijs ik naar het gebied tegenover de Bachlaan, door die twee gebieden te 
koppelen ontwikkelen we een nog mooiere groene long van Vlissingen. 
Het "stadspark" hoeft geen mooie entree te hebben om door de Vlissingers gevonden te 
worden, het westduinpark heeft prima ingangen waar met een beetje inspanning mooie 
ingangen van gemaakt kunnen worden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 17:30:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes 

Hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Prachtig groen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 15:22:13 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Verblijfsrecreatie en grootschalige andere activiteiten met bijbehorend beton, steen en 
beperkingen (geen vrije toegang). 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Groen, ruimte voor recreatie: wandelen, fietsen, sporten, misschien ruiterpaden (lagen er wel 
maar lijken verdwenen). Een beter gebruik van waterpartijen. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een plek die grotendeels blijft zoals nu, met dezelfde sfeer en dezelfde activiteiten. Bepaalde 
aanpassingen, zoals betere aansluiting op de boulevard, kunnen. Maar de toekomst zie ik 
zonder verblijfsrecreatie, ook niet in de zoekgebieden en ook niet kleinschalig, en zonder 
bemoeienis van een projectintwikkelaar. Voor dat doeleinde zijn al genoeg andere 
voorzieningen en zijn andere plekken veel passender (Brit) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 14:25:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Iedere andere vorm van bebouwing dan nu in januari 2019 
Geen uitbreiding van iedere vorm van dag recreatie. 
Geen evenementen. 
behoud het landschap als groene long waarvoor het gebied, Nollebos en 
Westduin ooit bedoeld waren. 
Maak er geen overloopgebied van zoals in de randstad. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

stilte, rust, wandelaars. Zorgen dat het totale gebied aantrekkelijk blijft voor 
iedere inwoner of passant. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Durven laten zoals het is. Eventueel met een ander beheersplan voor de groene 
ruimte. 
De huidige ondernemer van het restaurant en uitbater van de kanovijver zal een 
andere invulling moeten zoeken om zijn uitspanning daar te kunnen voortzetten. 
De weg terug is in Nederland moeilijk te vinden, voorlopig past bescheidenheid 
naar wat daar ooit geweest is en hoe het gebied ontstaan is.  
Opvolgende generaties hebben geen weet van oude afspraken. ( Indira Gandi) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 13:37:11 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Verrommeling door de bouw van recreatie woningen en of hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Behoudt van ruimte en recreatie in ons stadspark vooral door onderhoud en 
eigentijdse park architectuur. Vlinder bevorderende aanpassingen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Afwisselend geheel waar voldoende ruimte en dekking is voor de in het wild 
levende dieren (reeën, vogels, insecten, vissen enz.). 
Vergeet echter nier dat het vrij loslaten lopen van de hond ook behoord tot het 
recreëren.  
Probeer het nieuwe stuk natuur dat onlangs is aangelegd door 
Staatsbosbeheer hierin te betrekken. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 13:23:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ik wil dat alle openbare grond ook openbaar blijft ten behoeve van de 

bevolking. 
Ik wil niet dat er openbare gebieden onttrokken worden aan de 
openbaarheid voor private doeleinden. 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Wandelen, fietsen, hengelen, hardlopen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het er nu uitziet, misschien een beetje beter onderhouden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 10:21:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen en -voorzieningen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en rust. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is met wat kleinschalig onderhoud. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 08:03:37 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Wat ik niet wil dat er grootschalig door project ontwikkelaars wordt gebouwd. De sauna en 
kano vijver mogen ook niet fors uitbreiden qua m2 en m3. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Het Nollebos moet groen blijven! Het moet een rekreative bestemming hebben en er dient 
regelmatiger onderhoud worden gepleegd. De trim baan kan verwijderd worden omdat 
niemand er gebruik van maakt. Ik stel voor dat er een honden uitlaat plaats komt zodat niet 
overal uitwerpselen liggen. Oververbindingen kunnen wat speelser 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Meer picknick plaatsjes. Meer onderhoud. Bijvoorbeeld een trek pontje naar eilandjes om 
het speelser te maken. Sauna en kano vijver alleen laagbouw met ongeveer dezelfde m2 als 
nu 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 07:33:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Vakantiepark met huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Groene omgeving behouden passend in kustlijn. Diversiteit in beplanting. Aandacht voor de 
verschillende doelgroepen die er gebruik van maken. Toegankelijkheid voor minder validen. 
Horeca passend in gebied. Meer activiteiten. Mooie sauna. Een aantal huisjes/hotel moet 
kunnen, wel qua ontwerp passend of wegvallend in omgeving. Denk aan natuurlijke 
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dakbedekking. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een groene oase waar iedereen terecht kan. Vaak is er alle rust en soms een leuke activiteit of 
festival. Gevarieerde natuur. Wilde bloemen. Een plukzone misschien? Aandacht voor 
culturhistorie. Open entree en een veilig gevoel. Meer betrokkenheid bewoners (onderhoud, 
activiteiten). 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 06:35:40 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, speeltuin, horeca. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, goed onderhoud gevarieerd natuur gebied met wandelpaden.  
Veel bankjes en dagrecreatie. Goede aansluitingen op het duingebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een natuurgebied waar de Vlissingers trots op mogen zijn. Beschermd 
door bv Natuurmonumenten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 24 Jan 2019 01:04:39 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

Geen toeristische bebouwing. Handhaving van het bestemmingsplan 2011. 
Vermijden dat gebied op de schop gaat omdat landsarchitecten vinden dat dit gezien de huidige 
tijd wenselijk is. M.a.w. geen modieuze plannen ontwikkelen waar we later spijt van krijgen. Dat 
Vlissingen later een kat in de zak heeft gekregen door sluwe projectontwikkelaars en modieuze 
landschapsarchitecten waar de inwoners het financiële gelach later van moeten betalen. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Het bos en duingebied zich verder ecologisch zelfstandig laten ontwikkelen waarbij verstandig 
onderhoud de voorrang krijgt. Park bestemmen voor de inwoners van Vlissingen zij zijn de enige 
belanghebbende. Park zodanig restaureren naar de oorspronkelijke plannen en doelstellingen 
zonder de nieuwe natuur geweld aan te doen. M.a.w. aansluiten aan het nieuwe ecologische 
kustgebied (Dishoek, compensatie gebied kustversterking Vlissingen). 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een gebied waar de natuur zich verder zelfstandig kan ontwikkelen en inwoners van kunnen 
genieten zonder gehinderd te worden door toeristische permanente bebouwing. Een park waar 
mensen herinnert worden aan de strijd die geleverd is om Walcheren te bevrijden. Heb eerbied 
voor een gebied waar veel mensen het leven hebben gelaten. Gebruik het park voor natuur en 
historische educatie voor jongeren en toeristen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Wed, 23 Jan 2019 23:09:13 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Houtbouw moest het zijn. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 23 Jan 2019 23:07:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen nieuwbouw van vakantiewoningen of andere bouwsels van definitieve aard. De 
bestaande ondernemers mogen van mij wel uitbreiden, dan moet het wel in de 
natuurlijke omgeving passen, denk aan hoogbouw. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een veilig park en bos waar de mens tot rust kan komen, hond kan uitlaten, doorgang 
naar het strand verleend, educatief kan zijn op gebied van flora en fauna, zo leer je nog 
eens wat(uitlegborden) BMX voor de jeugd en mountainbike. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een gebied voor de mensen uit Vlissingen en omstreken alsmede toeristen en met een 
educatief natuurlijk karakter. Dank U met vriendelijke groet Ronald Anderiesse 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 23 Jan 2019 22:12:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vacantie/verhuur huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Recreatie mogelijkheden voor de inwoners en evenementen (concours 
hippique,muziekfestival,etc) 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden stadspark iedereen kan recreëren. Zonder een verlopen 
sauna onderneming en een sterk verouderde kanoonderneming 

 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing anders dan de huidige bebouwing. 
Vernieuwen mag. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, vrije natuur, no stress zone 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dagelijks wandelen met hond en kinderen zonder zorgen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:56:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie park en of hotel accomodatie. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Houden zo en uitbreiden met speeltoestellen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Dat zowel de Vlissingse als de toeristische jeugd een speel 
gebied hebben. 
Renovatie van het kanovijver gebied. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:54:32 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Zieke half rotten bomen , dicht gegroeide wandelpaden 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooie vakantie woningen, recreatie , mooie uitgebreide Spa 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen met mooie wandelpaden , een mooie nieuwe sauna en Spa , leuke 
in het park passende vakantie woningen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:54:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing, (vakantie/recreatie) woningen, in welke vorm en grote dan ook. 
Geen horecazaken, geen tennisbaan. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust en natuur waar de stadse mens en recreanten kunnen wandelen en 
mountainbiken. En de natuur zijn gang kan gaan, zonder inmenging van de mens. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een natuurlijk bos en grasland met struiken, waar de mens zo min mogelijk 
ingrijpt. Waarin alleen de paadjes en banken worden onderhouden. 
Eventueel laten beheren door natuurmonumenten! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:54:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon rust en bos 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:53:47 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen bebouwing met vakantiebungalows 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Rust, natuur zoals het nu ook is. Ik vind wel dat het saunacomplex vernieuwd mag 
worden op de huidige locatie 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Inwoners van Vlissingen, Zeeuwen en vakantiegangers die kunnen genieten van het 
prachtige natuurgebied, wandelen en fietsen. Er is al genoeg kustvervuiling in 
Zeeland met recreatiewoningen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:50:10 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? - vakantiehuisjes, bebouwing, minder groen, losloopgebied voor 

honden, dus wel honden aangelijnd. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

veel groen, mooie wandelpaden, flora&fauna. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

mooi onderhouden bos, waar iedereen van de rust en natuur kan 
genieten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:47:24 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het wordt plat gegooid voor bebouwing. Dit is 1 van de weinige 
beboste plekken in Zeeland. Het moet blijven zoals het is! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het wordt weggehaald en wordt vol gebouwd 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Door meer aandacht aan het bos te besteden en het niet weg te halen 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:44:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ik wil niet dat er meer bebouwing komt dan er nu is. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, natuur, zoveel mogelijk groen en water. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is. Niet meer bebouwing dan er nu is. Vooeal 
groen en rust! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:43:19 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Verdere bebouwing. Of het nou voor toerisme is of voor de 

Zeeuwen zelf. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat de natuur ruimte krijgt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Natuurlijk en zonder bebouwing. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:43:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing / vakantie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Rust, ruimte en gelegenheid voor sport 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Kreken uitbaggeren, visvijvers, natuurontwikkeling zonder bebouwing. Respect voor 
de natuurlijke omgeving en informatie borden over hoe dit gebied is ontstaan na de 
inundatie van Walcheren 75 jaar geleden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:42:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotel,vakantiehuisjes,horeca 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ongerept houden voor natuurbeleving,wandelen etc 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Houden zoals het is! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:42:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen grootschalige bebouwing van vakantiehuisjes of het onttrekken van de openbare 
toegang tot het huidige gebied. Geen terrein uitbreiding van de bestaande bedrijven, maar 
investeringen passend bij de huidige bedrijfsactiviteiten. Geen hoogbouw hoger dan 
huidige gebouwen. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een bos wat de Vlissinger recht doet waarbij de toeristische activeiten begrensd blijven tot 
het bieden van een mooie rustige omgeving met veel natuur en beperkte inmenging van de 
mens. Wandelen, fietsen, hardlopen is allemaal prima en een versnapering hoort daarbij 
zolang het daar bij blijft. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als een bos waar mens en natuurlijk tot rust kunnen komen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:40:30 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelgebied en veel groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo laten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 15:39:55 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing! 
Geen verkoop aan projectontwikkelaar om gat begroting gemeente te 
dichten 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Huidige situatie handhaven!!! Nadruk op rust, ruimte, wandelen, fietsen 
etc 
Niet om hete pot heen draaien en snel dit besluiten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Respect voor huidige situatie, rust en wens van de bevolking! Het is 
glashelder voor iedereen, vergt van u daadkracht 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:39:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? veel bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

sauna vernieuwd, kanovijver vernieuwd, eventueel een andere plaats 
voor de tennisclub (op het Scheldeterrein?). 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als een stadspark waar ook evenementen georganiseerd worden (zoals 
daer) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:38:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Grootschalige bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Balans tussen bestaand groen en groei toerisme 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Beetje zoals nu, maar met uitbreiding voor de ondernemers (én: 
uitbreiding voor toerisme in Vlissingen, ook na 1800!!) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:37:36 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing.. 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Zo LATEN ER IS AL GENOEG VOOR TOERISTEN.. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

ZO LATEN ... ZODAT ER NOG GROEN IS WAAR WE KUNNEN 
WANDELEN. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:37:34 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantiewoningen. Toeristische doeleinden. 
Wegen. 
Bomen kappen. Natuur aantasten. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, flora en fauna, wandelgebied, rust. 
Zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Houden zoals het nu is. Dat vooral. 
Meer bomen aanplanten. Wandelpaden onderhouden. Gebied voor wandelaars, 
hardlopers, mountainbikers, hondenbezitters, rustzoekers; Vlissingers! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:37:31 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en toerisme 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een sportief natuur gebied om te wandelen en te 
sporten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:36:24 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het nollebos verloren gaat! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het nollebos zo blijft! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als een mooi stukje natuur voor mens en dier.blijf met je handen er 
van af. Er gaat al zo veel verloren. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:36:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het nollebos verloren gaat! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het nollebos zo blijft! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als een mooi stukje natuur voor mens en dier.blijf met je handen er 
van af. Er gaat al zo veel verloren. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:35:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ondernemers met bouwplannen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een vrije natuurlijke omgeving voor iedereen. 
Zoals nu, zonder bestemmingsplannen voor bebouwing 
enz. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zie bovenstaand 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:34:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Drukte 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon natuur � 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 15:33:57 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied?  

Geen huizen, hotels of wat dan ook!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het NOLLEBOS nu is, heerlijk rustig! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:29:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiepark etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurpark voor de Vlissingers met speeltuintjes voor de 
kinderen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Rustig en een fijne plek voor de Vlissingers! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:29:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen hotel met huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos met dieren, rust met mooie fiets én wandelpaden. 
Ruimte voor mens én dier. 
Meneen die daar met hun honden kunnen en mogen 
wandelen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Mooi natuur gebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:26:38 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Nieuwe bankjes en meer prullenbakken 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een plek waar je even tot rust kan komen 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:25:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Goede wandelmogelijkheden en ontspanning 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Ongeveer zoals het nu is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:24:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Winkels , supermarkt. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Uitbreiding en mogelijkheid voor touristen op beperkte schaal 
bungalows en of vakantie accomodatie`s 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Verblijfsgebied recreatie, wandelen , fietsen, sporten. Vakantie huisjes 
/ vakantieverblijf. 

 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Niet wegnemen voor de bewoners van Zeeland 
 
Dit kan je niet privatiseren door vakantie park of 
iets. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laat het als wandel en relax gebied 
 
Geef het eventueel vrij voor wat evenementen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Natuur en wandelpaden voor iedereen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:37:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ik wil géén hotel, géén uitbreiding van huisjesverhuur bij of rond de 
voormalige sauna. 
Géén afkalving van het parkgebied (Nollebos) 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, ruimte en onbeperkt toegang tot het gehele Nollebos. Het Nollebos is 
destijds geschonken aan de burgers. 
Er wordt geen grond verkocht door de gemeente aan projectontwikkeling, 
dit zou minachting voor de burger betekenen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden park wat ruimte biedt aan natuur en o.a. vogels, 
zodat iederéén hiervan kan genieten.  
De waarde van stadsparken wordt in veel andere steden op waarde 
geschat. 
Nu Vlissingen nog. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:36:55 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Volbouwen met vakantiewoningen. 
 
Een grote camping zou een mooie toevoeging zijn aan Vlissingen, maar dan wel op het 
weiland tegenover de Bachlaan. Daar is plek zat voor recreatie(woningen) en bebouwing. 
Of tegenover de Brahmslaan. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Openbaar gebied waarbij de huidige natuur behouden wordt en waar ook evenementen 
georganiseerd kunnen en mogen worden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Mooi natuurgebied met beperkte gebouwen. Leuke horeca zou een goede toevoeging 
kunnen zijn. En het houden van evenementen in het park zoals dat ook in de randstad 
gebeurd. Denk aan dancefestivals of foodtruck festivals, vlooienmarkten.  
 
Wel op zo’n manier dat het park netjes blijft en de natuur niet beschadigd. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:35:30 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels.. vakantieparken... of wat voor manier van verblijf dan ook... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een rust punt.. heerlijk wandelpaden ..sportieve parcours wandelen al 
dan niet speelruimte voor kinderen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Gewoon zo natuurgetrouw uit... 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


23 
 

Date: Mon, 28 Jan 2019 16:33:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

Beschadiging, verstoring en bedreiging van de ecologische omstandigheden, de diersoorten en 
plantensoorten die er leven door activiteiten, illegale activiteiten zoals stroperij en drugsdeals, 
luidruchtige evenementen of lawaaiig vertier op andere wijze, hoge en volumineuze bebouwing 
met hoge parkeerdruk. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, rust, ruimte, wandel/hardloop/fietsrecreatie, kleinschalige verblijfsrecreatie 'zoals nu in 
de scandinavische blokhuisjes, dat mag wat meer uitgebreid (denk vijftig) in het zoekgebied 
Swaenenburgh, denk ook aan glamping. Terrasrestaurant met eventueel een bouwlaag 
hotelkamers bij parkeerplaats Nollebos, meer eigentijdse waterrecreatie met 
natuurkanotochten (Staatsbosbeheer) en fluisterbootjes. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zorg beter voor ons nog jonge, maar gestaag in soortenrijkdom ontwikkelende zilte natuurpark 
bij de stad aan zee. Het Bos aan de Boulevard. Waar vindt je dat elders? Waar af en toe een 
akoestisch festival of een hardloop-fietssport-skate- of hippisch evenement plaatsvindt (beperk 
de speakers, het is Trekkertrek niet) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:30:25 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer banken met tafels 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:30:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing en toeristen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een mooi en schoon natuurgebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:27:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur & behoud ervan 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:26:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zo als het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon niets aan doen het is al goed zoals het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:24:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Gebruiken waar het voor is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon zo laten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:24:04 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing. Zo mooi groen, daar moet je trots op zijn! 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Beplanting prachtig zoals het nu is. Wandelgebied en sportgebied voor mensen. Natuur gebied 
voor flora en fauna. Hangplek voor jongeren. (Scatebaan) als je nu zo’n mooi gebied hebt 
waarom dan weg doen? Wees trots op wat er is en waar je mensen mee aantrekt. Gebruik het 
meer, bv festival daar van de zomer daar is weer een super initiatief in het verleden zijn er 
meer van dat soort initiatieven geweest. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Als het de sauna vernieuwing wilt kan ik daar mee accoort gaan. Dat is te begrijpen. Maar 
verwoest het bosgebied en het park niet. Je zou eens moeten weten hoeveel mensen daar 
wandelen, sociale praatjes maken, elkaar ontmoeten, van de natuur genieten, sporten. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:21:55 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er in gebouwd gaat worden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het zo blijft als het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Houden zo het is zo'n mooi gebied om in te ontspannend door een 
wandeling in dat mooie natuurschoon te maken 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:21:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Als nollebos voor natuur en dieren en wandelen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:21:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Rust 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Toerisme. Maak er een vakantiepark van, enz. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Toerisme 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:21:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een prachtig aangelegd recreatie gebied dat slechts door een enkele Vlissinger wordt 
gebruikt om zijn hond uit te laten. 
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Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een invulling die de economie versterkt en de functie als toeristenstad verbeterd, zonder 
de bijzondere ligging tussen stad en duinen uit het oog te verliezen. . Bijvoorbeeld 
kleinschalige bebouwing met betaalbare accommodaties voor gezin. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Verblijfsaccomodatie voor gezinnen gecombineerd met recreatie mogelijkheden voor de 
Vlissingers. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:18:43 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen recreatie woningen of hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, bomen, mountainbike en wandel/ 
hardlooproutes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Het mooiste natuurgebied aan zee van Europa 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:18:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen uitbreiding van bestaand gelegenheden 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Verder niet al teveel aan doen. Puur laten zo. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:17:33 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er niks mee gebeurt ,prachtig gebied om te ontwikkelen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer recreatie in combinatie met natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een recreatie gebied met bewoning maar wel toegankelijk 
voor iedereen 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:15:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? EEN SUF BOS WAAR NIEMAND KOMT 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? TOERISME POPPODIA TERRAS EETGELEGENHEID 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

TOERISME EN PLAATSELIJKE BEVOLKING 
ONTMOETINGSPLEK 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:15:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooie natuur l 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Gewoon zo laten zo als het is en de huisjes verplaatsen naar het Schelde 
terrein en met jachthaven is een veel beter plan ook voor de middenstand 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:14:15 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, rust zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een stuk natuur waar iedereen kan wandelen en 
gwnieten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:12:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Hoge flatgebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Progressie. Een deel voor ondernemers en een deel natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een gebied waar meer werkgelegenheid geboden gaat worden. En een stukje 
rust voor de natuurliefhebber. Dus bouwen, met beleid. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:12:20 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Lelijke poepveldjes, grote gebouwen, bebouwing die niet in de 

omgeving past 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Eco vriendelijke bebouwing, aantrekkelijk gebied om te 
recreëren  

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een combinatie van natuur, bebouwing, festival terrein, 
multifunctioneel dus 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:07:36 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? (Vakantie)huisjes en hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden, rustgebieden voor dieren (waar dus niet 
gewandeld mag worden) 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zie hierboven. Evt evenementen op het grote veld. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:06:38 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantieparken, hotel of andere vormen waarbij er natuur verloren gaat aan 
toerisme. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Behoud van het bos, en natuur. Verbouwing van Sauna en Kanovijver is geen 
probleem. De Kanovijver is zeker toe aan renovatie. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Een fijn park/bosgebied, wat goed blijft onderhouden en wat niet te koste 
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Nollebos-Westduingebied eruit? gaat van toerisme. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:04:28 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? De natuur daar zo laten en onderhouden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:04:05 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing van enige soort 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een aantrekkelijk en goed onderhouden stadsbos/park 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een Park van rust en vertier voor jong en oud, waar mensen in hun vrijtijd de rust en 
ruimte vinden om zich recreatief te vermaken, en waar ook hobby's en sportieve 
ontspanning gefaciliteerd worden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:03:25 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Zo laten 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niks. Laten bij wat het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo houden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:03:17 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing van enige soort 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een aantrekking en goed onderhouden stadsbos/park 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een Park van rust en vertier voor jong en oud, waar mensen in hun vrijtijd de rust en 
ruimte vinden om zich recreatief te vermaken, en waar ook hobby's en sportieve 
ontspanning gefaciliteerd worden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 15:59:25 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing anders dan de huidige bebouwing. 

Vernieuwen mag. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, vrije natuur, no stress zone 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dagelijks wandelen met hond en kinderen zonder zorgen. 

 

--------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:11:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ruiterpad 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uitbreiding en behoudt van natuurgebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:11:20 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Woningen, recreatie bungalow, meer horeca, 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bv water met elkaar verbinden, zodat mensen met een kano of roeiboot een 
lang stuk kunnen varen. Vooral stilte recreatie, dus niet met een buiten boord 
motor 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Vooral de natuur in eren houden, de stilte recreatie. Goede wandel en fiets 
paden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:05:49 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er gebouwd word! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het word gelaten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Dat er niets veranderd en iedereen heerlijk van het kan genieten, 
zowel mens als dier. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:05:28 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huisjes /hotels / 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? zoals het nu is maar beter onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het nu is maar beter onderhoud 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:05:25 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een hotel (hoogbouw) 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooie vakantiehuisjes voor toeristen, naar mijn mening is er ruimte zat om een 
hoop leuke vakantiehuisjes neer te zetten en dan is er nog genoeg ruimte over 
voor natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooie mix tussen recreatie en natuur. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:03:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Klim en klauter hout 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Ontspanning met de natuur 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:03:47 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuurlijk omgeving, rust, veel groen, ruimte voor zoet water zoals vijvers. 
Een groene ruimte in stedelijk gebied draagt ook bij aan het verminderen van de 
gevolgen van klimaatverandering 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Blijft een rustige en groene omgeving waar de natuur zijn gang kan gaan. Een 
plek waar je op zondag graag heen fietst om een wandeling te gaan maken. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:03:36 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen, waterpretpark, parkeerplaats. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied voor dier en mens. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Eigenlijk zoals nu. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:02:51 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Honden 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? wellness centrum, recreatie gebied 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Bosrijk, met recreatieve doeleinden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:01:42 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing  

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wat speeltoestellen voor kinderen en wat bankjes voor de 
ouderen die zijn er te weinig 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Heerlijk zo laten ik kom er iedere dag je komt er tot rust 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:01:19 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? De rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals nu 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:59:30 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen huisjes bouwen daar 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? renovatie en upgrade trim baan 
in stand houden wandel en mountainbike paden. 
upgrade van de skate park uitrusting 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? een recreatief en sportief bos 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:58:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Grootschalige bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen ,rust ,een stukje natuur in de stad 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een plek in de stad waar de natuur de bovenhand 
heeft 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:56:13 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vol gebouwd worden met huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en bebossing. 
Renovatie trimbaan 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Groen, bomen, bossen, wandel, trim/mountainbike 
paden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:54:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het groen behouden blijft 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Groen behouden wandelpaden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:53:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Grootschalige bouw, dan wel hoogbouw van vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust en ontspanningsgebied met ruimte voor wandelaars al dan niet met een 
aangelijnde hond, fietsers, mountainbikes en alles wat er mogelijk is (festivals e.d.). 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

de mogelijkheid voor de huidige uitbaters om te vernieuwen al dan niet op de 
zelfde plek. misschien nog wel plek voor een derde in het nieuwe gebied waar de 
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vijgeneter was. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:53:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden en bebouwing zoals een van de eerste plannen 
leek mij wel wat! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen, druk bezogd en ruimte voor ontwikkeling. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:49:30 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur behouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zo laten zoals het nu is laat dit stukje niet vergallen door 
huizen te plaatsen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:49:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen hoteltoren. Die moet op de Boulevard. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

De mogelijkheid tot het integreren van een hoogwaardig vakantiepark ( 150 huisjes?) 
zonder het unieke karakter van het bos aan te tasten. Er zijn genoeg plekken die 
geschikt zijn voor bebouwing. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een uitgebalanceerde mix van verantwoorde vakantiehuisjes en voldoende ruimte 
aan groen, velden en waterpartijen waar de inwoners van Vlissingen kunnen 
verpozen. Het gebied is er groot genoeg voor. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:48:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen vakantie huisjes, bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het zo blijft zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Kleine activiteiten kan wel 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:46:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat bedrijven belemmerd worden met een toegezegde 

uitbreiding. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een gezonde mix tussen recreatie en natuurbeheer 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zie hierboven. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:46:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een wandel/bosgebied voor de gemeente Vlissingen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:46:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen, hotels, vakantiehuizen etc 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Groen, recreatiemogelijkheden, dieren, ruimte 
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Westduingebied? 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Vrij toegankelijk voor jong en oud om te genieten van de natuur, te 
ontspannen en te recreëren 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:46:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Hoogbouw, verkeer, loslopende honden, overal hondenstront. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bos, natuur, water, stilte, wandelpaden een plek om koffie/thee te drinken, uitrusten. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een plek voor iedereen om tot rust te komen en te genieten van de natuur. Voor de 
ondernemers van de Kanovijver en de Sauna de mogelijkheid om uit te breiden maar wel 
binnen de perken en dat dit niet ten koste gaat van de natuur en de rust die het nu heeft. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:45:35 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

Geen afval, geen vakantiehuizen, vakantiepark en toeristische attracties. Geen camping, geen 
hotel, geen motel, geen restaurant/cafetaria/lunchroom, geen zwervers, geen autos/scooters, 
geen kampeerders/survivaltraining. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Meer plekken voor vogels, meer plek voor de herten/hazen en andere dieren, je hond veilig los 
kunnen laten lopen zonder dat die aangereden wordt door een duitse fietser, meer 
prullenbakken, het meertje schoonmaken + de grachtjes in het bos, meer 
planten/struiken/bomen en minder onkruid( dus het bijhouden van het bos), zorgen dat de 
dieren die er leven genoeg voedsel hebben, geen activiteiten waarbij bomen etc beschadigd 
raken. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

1 van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Wat bereikt wordt door het niet blind raken 
door geld en respect te hebben voor de natuur die in het grote plaatje op de aarde voor zuurstof 
zorgt en waarzonder wij niet kunnen bestaan. Het egosysteem van de aarde schreeuwt om hulp, 
laten we onze verantwoordelijkheid als mensen accepteren en de wereld helpen. Beginnen bij 
ons Nollebos, zo dichtbij en zo mooi. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 16:43:40 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantie huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? natuur zonder sauna 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:42:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mogelijkheden tot recreatie voor iedereen. Park, bos, en terrasje, 
speeltoestellen, een plekje voor honden waar ze kunnen loslopen, ruimte voor 
sport. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mogelijkheden tot recreatie voor iedereen. Park, bos, en terrasje, 
speeltoestellen, een plekje voor honden waar ze kunnen loslopen, ruimte voor 
sport. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:41:39 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? verandering , dus geen huisjes , gewoon laten zoals het 

is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? dat het blijft zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

gewoon goed onderhouden en laten zoals het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:41:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Onveranderd 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 16:40:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ik wil géén hotel, géén uitbreiding van huisjesverhuur bij of rond de 
voormalige sauna. 
Géén afkalving van het parkgebied (Nollebos) 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, ruimte en onbeperkt toegang tot het gehele Nollebos. Het Nollebos is 
destijds geschonken aan de burgers. 
Er wordt geen grond verkocht door de gemeente aan projectontwikkeling, 
dit zou minachting voor de burger betekenen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden park wat ruimte biedt aan natuur en o.a. vogels, 
zodat iederéén hiervan kan genieten.  
De waarde van stadsparken wordt in veel andere steden op waarde 
geschat. 
Nu Vlissingen nog. 

--------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:00:05 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing: gaarne geen huisjes en geen hotel in het Nollebos-
Westduingebied. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, ruimte en mooie wandelpaden met her en der een bankje om even te 
gaan zitten. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden natuurgebied waar je op je vrije dag, eventueel met 
hond, een ontspannen wandeling kunt maken. 
Geen vakantiewoningen met toeristen die de rust verstoren en rommel 
achterlaten. Dat zien we op het strand al genoeg. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:59:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes en geen hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Enkel mooi onderhouden natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Enkel natuurgebied 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:55:15 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is ! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:55:15 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is ! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:55:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is ! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:54:40 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing dat wil ik niet 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Boomaanplant een gezonder bos en tijdelijke evenement op de grote weide kunstroute op 
een popconcert gras kan veel hebben maar door mensen te trekken naar deze mooie plaats 
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leren ze er ook. VAn genieten Nijmegen Goffertpark is daar een mooi voorbeeld van 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:54:19 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing, dus geen huisje, meer bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven! 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Natuur en daarmee samenhangende zaken, het kunnen beleven van huidige en nieuwe 
natuur in de breedste zin des woords! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dat de natuur en culturele historie van het gebied gekoesterd wordt en zal blijven zo als 
het al vele jaren bestaat. Een oase van rust en natuur die door inwoners , toeristen en 
overige betrokkenen tot in lengte van dagen kan worden beleefd. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:53:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mooi natuur.bomen,struiken,stille groene 
wandelpad 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zie boven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:52:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mooi natuur.bomen,struiken,stille groene 
wandelpad 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zie boven 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:49:30 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing en aanleg van allerlei wegen. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Dat het een mooi duin en bos gebied blijft met veel natuur. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een mooi natuur gebied, waar de natuur grotendeels vrij kan groeien, zonder half weg gehaald 
te worden voor wegen of bebouwing. Het is een mooi gebied om te kunnen wandelen en 
sporten, het mooiste is dit zo te houden. Ook denk ik juist dat de toeristen komen om dit te 
zien. Aangezien het centrum in Vlissingen langzaam levendiger wordt, snap ik niet waarom 
daar niet de focus gelegd wordt op meer hotels/hostels enz. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:46:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel groen zoals nu 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Behouden zoals het is. Mensen genieten er al jaren van. Eventueel een horeca 
gelegenheid met een duurzaam uiterlijk dat bij de omgeving past. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:42:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen Vakantiepark, geen vakantiehuisjes, geen woonhuizen, geen huurhuizen, geen 
groot sauancomplex, 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Goede hardlooproutes, mooie wandelpaden, de fitness route behouden, mooie natuur, 
kunst, kindvriendelijke hoekjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een mooi park zoals je dat ook ziet in grote europese steden waarin mensen wandelen, 
bij/met elkaar kunnen zitten (met mooi weer), kunnen sporten en in de buurt een 
bakje koffie kunnen halen (kan ook bij een strandtent).  
Bekijk eens de parken in Kopenhagen, Valencia en Londen! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:42:02 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Hoge bebouwing, huisjes te dicht op elkaar. Geen ‘commercieel’ vakantiepark met 
hoge bouwconcentratie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooi park met paden en mooie, lage huisjes. Ruimte voor sporters (trainingsveld 
met toestellen, mountainbikepad, hardlooproute) , honden, wandelaars en paarden. 
Misschien een manege? 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi park wat aansluit op de duinen, waar ruimte is voor toeristische 
ontwikkelingen zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke uitstraling. Autoluw 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:40:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

bebouwd met vakantie huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

bos / park zoals het nu is. een groene zone waar mens kunnen relaxen en 
dieren niet worden opgejaagd/verjaagd. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

groen zone zoals het nu ook is 
voor iedereen dus openbaar gebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:38:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat er gebouwd gaat worden 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Gewoon mooi stuk bosgebied, park waar je lekker kunt wandelen, je hobby kunt 
beoefenen (vissen) is ook rust gevend als je daar lekker kunt wandelen met je hondjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Gewoon laten zoals het is en anders verbeteren . Vooral geen huizen opzetten . Als dat 
gebeurd dan is een mooi stukje natuur weg , kunnen onze hobby daar niet voortzetten 
, vissen (wedstrijdvissen) ,zou jammer zijn 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:37:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat er gebouwd gaat worden 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Gewoon mooi stuk bosgebied, park waar je lekker kunt wandelen, je hobby kunt 
beoefenen (vissen) is ook rust gevend als je daar lekker kunt wandelen met je hondjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Gewoon laten zoals het is en anders verbeteren . Vooral geen huizen opzetten . Als dat 
gebeurd dan is een mooi stukje natuur weg , kunnen onze hobby daar niet voortzetten 
, vissen (wedstrijdvissen) ,zou jammer zijn 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:36:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Grootschalig vakantiepark waardoor bos en natuur zal verdwijnen of verminderen. 
Vernieuwen van de bestaande gebouwen prima. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Mooi bos, natuur, wandelgebied om tot rust te komen en te genieten van de natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Vernieuwen van de bestaande gebouwen, geen hoogbouw of betonbouw, maar in 
mooie landelijke stijl, zonder aantasten van de omliggende natuur. Eventueel verder 
uitbreiden en beplanten van het natuur/duingebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:35:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Laten zoals het is, de grasvelden beschikbaar laten voor picknicks, 
paardensport, scouting etc.etc. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Alles gewoon blijven onderhouden en laten zoals het is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 17:32:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zo als het is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:32:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een natuurgebied waar een beperkte vorm van recreatie mogelijk is zoals bv Fiets-, 
wandel-, en ruiterpaden. Vissteigers. En misschien een aantal makkelijk te bereiken 
en te onderhouden picknickplekken. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:29:49 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie Huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het bos/park behouden voor de Bewoners van Vlissingen en 
toeristen . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een gebied waar je heerlijk kan wandelen /vissen /skeeler 
baan . 
 
Genieten van de schoonheid en rust ,en een schone lucht . 
 
De horeca kanovijver behouden in een modern jasje . 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:28:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Te veel bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, natuur en een beetje bebouwing.. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een mooie combinatie tussen toerisme en natuur! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:28:50 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mochten ze er wel bouwen,wat ik 
Liever niet wil. Laat er dan werk gelegenheid komen. Maar 
geen dure huizen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:27:13 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden & geasfalteerd padden om te 
skeeleren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Lekker groen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:25:16 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing en ongemuilkorfde, loslopende 

vechthonden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, mooie wandelpaden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Laten zoals het nu is en eventueel uitbreiden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


47 
 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:24:35 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Genieten van de natuur door wandelaars, hardlopers, fietsers, 
mountainbikers etc. Rekening houdende met de flora en fauna. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Kwaliteitsslag voor de bestaande faciliteiten zoals wandelpaden, fietspaden 
en ruiterpaden en nieuwe aanplant van bomen waar nodig. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:19:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer huisjes, hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Opknappen zonder uitbreiding van resto de kanovijver. 
Veel groen, veel wandelmogelijkheden, natuur en recreatie die daar bij 
past 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is, met wellicht uitbreding in de vorm van klimbos, mits heel 
natuurlijk,opgenomen in het geheel. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:18:28 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen vakantiewoningen! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een gezellige plek in het bos waar je wat kunt 
drinken. 
En educatie voor jong en oud. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

zie bovenstaande 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 17:15:47 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Niks veranderen. Alleen onderhoud aan bruggetjes en 
dergelijke. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 17:11:28 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ruimte voor natuur. Zoals het was en zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mooie natuur, groen waar iedereen fijn in kan recreëren. Waar ook 
evenementen kunnen plaats vinden, zoals het concours hippique. 

 

------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:24:32 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zo het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:15:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen verdere uitbreiding van de reeds aanwezige bebouwing, geen nieuwbouw en 
zeker geen inmenging van externe ( lees 
Ecoparks- achtinge) partijen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, ruimte, natuur. Toegang voor paarden, wandelen, fietsen. Een goede oplossing 
waarin honden- en paardenliefhebbers beiden kunnen recreëren. Verder het park 
laten aan de natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Rustig, groen, maar vooral gevrijwaard van de veelbesproken idiote plannen van 
Ecoparks ! 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:13:33 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Huisjes en/of weghalen van natuurgebied 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur zoals het is en het voortbestaan daarvan 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Ongeveer zoals het nu is. Met behoud van wat er groeit en bloeit...Dat mensen 
er fijn kunnen wandelen... ook met honden... en van de natuur kunnen genieten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:04:24 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Hondenpoep dus toezicht en handhaving hierop 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooie nieuwe en veilige Skatebaan en andere zaken voor jeugd. Gezellige 
zitjes voor de ouders. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Wandelpark waar je ook s avonds je veilig voelt. Een gezinspark voor jong 
en oud waar mensen gezellig samen kunnen zijn. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:04:06 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

huisjes en / of verblijfsrecreatie enkel of gebundeld, geen van beiden..... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

dat er toch wel onderhoud wordt gepleegd. Meer buitensportmogelijkheden, waar 
geen accommodaties voor nodig zijn. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Ophouden met al het gepraat over bebouwingen, definitief hier een punt achter 
zetten. En aan de slag gaan met positieve invulling van een blijvend groen bos-
gebied. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:02:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rustwandel 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Wandelgebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:58:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het gebied ruimte moet maken voor toeristen en een deel van het bos 
verdwijnt. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een beter onderhouden park met bankjes en prullenbakken zodat een 
wandeling weer aangenaam wordt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Niet heel veel anders, behalve dat er iets nieuws bij de oude kanovijver 
komt. De kanovijver staat al een aantal jaar te verpauperen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:58:04 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er hotels en huisje worden gebouwd. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het gewoon blijft hoe het is. Ruimte en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dat het gezellig blijft net als nu. Dat iedereen er van kan 
genieten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:57:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied voor iedereen toegankelijk 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Groen met water 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:56:02 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen bungalowpark.  
Geen strakke regels. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vrijheid voor iedereen. Wandelaars met hond(mogelijkheid van hond los 
kunnen laten lopen)lsporters, en fietsers. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen houden met vrijheid van gebruik door de mensen die er nu ook 
volop en graag komen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:53:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Camping, vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos, eventueel met recreatiezone, restaurant met 
speeltuin o.i.d. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een mooi evenwicht tussen mens en natuur. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:53:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:53:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? De sauna, de kanovijver, projectleiders en huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Heel veel meer natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Weg met de tennisbaan, de sauna en de kanovijver 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:47:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat de authentieke natuur verdwijnt 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

De charmante uitstraling van de kust behouden met een mooie combinatie van luxe 
accomodaties en natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mooi gebied om het toerisme naar ons mooie Vlissingen te trekken . Ik geloof in luxe 
vakantiewoningen ( park). Mensen betalen graag om aan de kust te zitten. Kustplaatsen 
als Domburg , Zoutelande en Oostkappele zitten snel vol waardoor mensen naar 
Vlissingen trekken. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:35:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Uitbreiding van de bestaande bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Rust ruimte en natuur. Geen massatoerisme 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een stuk natuurgebied waar je tot rust kan komen. Niet een vakantiepark met groen er 
omheen. De bestaande bebouwing mag wel vernieuwd worden, het recreatieterrein met de 
zwanenbootjes zou namelijk makkelijk iets moois van kunnen worden gemaakt binnen de 
grenzen vannhet terrein. De sauna vernieuwen is ook nog niet zo gek. Vernieuwen doet al veel 
en kan een "betere" toerist aantrekken wat meer opbrengt zonder de natuur aan te tasten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:30:38 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Niks veranderen, alles zoo laten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:28:47 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het weg gaat dat het blijft zoals het is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niets laten zoals het nu is het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Afblijven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:26:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het bos en natuur erom vergaat door vouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mooie huizen of vakantie park maar kleinschalig 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Verras me 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:24:52 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing klaar! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Het is heerlijk om door het nollebos te wandelend . Maak er nog een 
mooier natuurgebied van 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mooi wandelgebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:23:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing van huizen of vakantiehuisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurbehoud en rust zoals dit nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Meer groen en vooral rust! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:22:56 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur zonder nieuwe bebouwing 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:21:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ruimte voor wandelaars, mountainbikers, paarden en fietsers. Meer bos! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Bosrijk en ingericht op wandelen, fietsen en paarden. Geen bebouwing, die 
is er even verderop richting Dishoek al genoeg! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:20:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuizen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Recreatie ruimte voor iedereen. Wandelen fietsen vissen en 
andere sporten. 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is. Dus niks veranderen . 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:19:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Huizen en hondenpoep 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een klimbos!!  
Geschikt voor verschillende leeftijden, van 4 tot 100 jaar. Diverse parcours, makkelijk 
en moeilijk. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dagattractie. Activiteiten, restaurant, toerisme, maar zonder woningen/vakantiepark. 
Veel groen & zonder honden uitwerpselen. Want dat is nu wel de reden waarom de 
kinderen er niet lekker kunnen spelen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:15:58 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ruiterpad 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooi natuurgebied met ruiterpad 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:12:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing, campings, ed.  
Meer toegang voor auto's en parkeerplaatsen.  
Minder bomen. Open vlaktes. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel groen en natuur, vooral ruimte voor de dieren. Bos, water en heide/ gras. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 

Het is maar een klein stukje natuur dat wat mij betreft nog verder uitgebreid mag worden. Er is 
al genoeg infrastructuur voor de mens om te wandelen, fietsen en voor parkeer gelegenheid in 
het gebied en omstreken. Het nieuwe stuk is erg leuk en moet nog verder begroeien de 
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eruit? komende tijd. Ook het fietspad op de duinen is leuk. Een mooie buffer voor mens en dier, wat 
we allemaal goed kunnen gebruiken en waar we van kunnen genieten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:12:11 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een vakantiepark met huisjes/hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Genieten! Wandelen, mountainbiken, hond uitlaten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:11:49 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er gebouwd word 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Gewoon zo laten, heerlijk voor de hondjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zie hierboven, ik zou niks veranderen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 18:10:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing!!!!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? dat het blijft zoals het nu is!!!!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? dat het blijft zoals het nu is!!!!! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 18:05:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing of commerciële uitbating. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Blijven zoals het is, als natuur/wandel/recreatie gebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Alles blijft zoals het nu is met ruimte voor natuur, wandelen, honden losloop 
routes, sport mogelijkheden, visgebied en mountainbike routes. 

 

rom: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:27:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes of hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zo als het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:23:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een vakantiepark en toeritische doeleinden die de natuur in t 

gebied verstoren. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Houden en onderhouden zoals t is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Geen toeristische plannen. Het behouden van dit mooie stukje 
natuur in Vlissingen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:21:45 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo als het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


58 
 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:19:42 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Het gebied is enige groene gebied binnen de stadsgrenzen van Vlissingen daarom 
moet dit het groene hart van onze leefomgeving blijven. Bovendien heeft het 
historische waarden. 
In ieder geval NIET bouwen in het Nollebos-Westduingebied. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

De enige bestemming is bos en park voor recreatie voor de Vlissingers. 
Onderhoud mag worden gepleegd maar het bos/parkkarakter moet zo blijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Achterstallig onderhoud plegen en meer biodiversiteit aanbrengen en stimuleren. 
Ruimte voor klein wild, vogels en insecten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:18:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen enkele bebouwing, geen huisjes, geen uitbreiding saunacomplex, geen 
uitbreiding tennisclub, geen hekwerken; kortom geen enkele bebouwing. In 
godsnaam geen huisjesparken die de kust kapot maken. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Meer groen, meer bomen, meer wandelpaden, wat extra bankjes om ergens te 
genieten van rust en groen. Mensen komen naar Zeeland voor de rust, groen, duinen 
en stranden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een groot, aaneengesloten groen en bosrijk natuurgebied, vergelijkbaar met de 
bossen rondom Burgh-Haamstede, waarin Zeeuwse flora en fauna tot hun recht 
komen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:17:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Uitgebreide verblijfs recreatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en goed onderhouden bos park 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen open wandel gebied waar Vlissingen kan ontspannen 
en natuur 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:17:34 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Uitgebreide verblijfs recreatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en goed onderhouden bos park 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen open wandel gebied waar Vlissingen kan ontspannen 
en natuur 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:10:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Hoogbouw, veel extra appartementen/hotel oid. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Mooi wandel/natuur gebied. Water/bos waar mens en dier zich prettig voelen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Ideaal is houden zo als het nu is. 
Maar een kleine uitbreiding van Kano/sauna is in mijn ogen niet helemaal verkeerd. Mits 
niet te veel/groot en rekening houdend met bestaand natuurgebied. Dat moet zijn waarde 
niet verliezen. Nieuwbouw moet niet te zien zijn vanaf straat/v.Woelderenlaan en liefst ook 
niet vanuit fietspad duinen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:09:39 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing: huizen, hotels, chalets. Ik wil natuur. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur: bos, wandelpaden, meertje, bomenpad, vooral veel bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een stukje natuur tussen de wildgroei van bebouwing, appartementen, 
vakantieparken en campings aan de kust. Natuur voor de inwoners van de stad. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Mon, 28 Jan 2019 20:09:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een soort van resorts met veel bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Kwaliteit en ruimte. Natuur moet de prioriteit blijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Er kan en moet meer gebruik g3maakt worden van het Nollebos. 
Passende upgrading is zeer wenselijk 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:03:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en ruimte om buiten te ontspannen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Groen, veel natuur 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:01:19 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bewoning! 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Ik denk dat het heel goed is het Nollebos laten zoals het is. Een prima lokatie een stukje te 
wandelen en te genieten van de natuur. Een uitermate mooi gebied voor de Vlissingens. 
U vooral niet laten leiden door project ontwikkelaars. Veel verstandige u te richten op het 
kerngebied van vlissingen. Het centrum. Een verpauperde “ zooi” 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Leven en laten leven. Laat het bos voor wat het is. Zorg wel voor het juiste onderhoud en 
normale ontbossing zodat de planten en bomen normaal kunnen groeien. Zo hebben ze 
onlangs het Veerse bos in Veere ook aangepakt. Uitstekend. een strand alleen is niet 
voldoende. Waar hebben we anders nog een fatsoenlijk bos op loopafstand. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:57:37 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Gebouwen of wegen 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur en daarin paden voor recreatie, zoals wandelen, hardlopen en 
mountainbiken. Een plek waar van de natuur en rust kan worden genoten, een plek 
die voor iedereen toegankelijk is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zie hierboven. Mooie plek wat iedereen kan genieten van het buitenleven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:56:03 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

toerisme, recreatie..  
 
kunnen ook huisjes bij braakliggend terrein in de stad.. gelijk klandizie voor stad en 
badstrand is daar ook dichtbij... in het oude gebouw zouden ze kunnen omgooien tot 
evenementen, tropisch zwembad enz... 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

groen, groen .. er gaat al zoveel weg.. nu ook claverveld weer groen weg voor huizen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied eruit? 

groen waarbij grasveld bij sauna ook bomen komen te staan 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:56:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Vakantiehuisjes! 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Voldoende groen en ruimte om met mijn kinderen en (loslopende) hond te genieten van dit 
mooie stukje Vlissingen! 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Dagrecreatie lijkt me prima, maar ook inwoners van Vlissingen moeten dit mooie gebied 
kunnen blijven bezoeken tijdens hun dagelijkse wandelingetjes met/zonder hond. Het is zo’n 
mooi gebied, dit moet behouden blijven. Moderniseren ervan met de ondernemers die er 
zitten lijkt mij prima. Alleen niet volbouwen met hotels en vakantiehuisjes. Zo kunnen we 
allemaal genieten! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:54:17 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes, vakantieparken 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, met respect voor natuur en omgeving, laat het vooral 
zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Laten zoals het nu is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:52:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer verblijfs accommodatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen natuur en biodiversiteit 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Goed onderhouden groen gebied waar Vlissingen kan wandelen 
, ontspannen. 
Waar mensen kunnen genieten van buiten lucht, 
Kunnen ontstressen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:49:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? GEEN HUIZEN 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Genoeg prullenbakken voor de natuur schoon te houden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Lekker kunnen blijven lopen met de honden en van de natuur genieten , 
het kleine stukje wat vlissingen nog heeft 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:49:06 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Het bos blijft het bos, het park kan gedeeltelijk gebruikt worden. 
Niet van de lelijke huisjes als bij de nollecamping. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Van mij mogen de huidige ondernemers uitbreiden voor een betere toekomst 
voor zichzelf en Vlissingen.  
In het bos kunnen wel activiteiten gepland worden die horen bij huisjes 
verhuur. 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zoals het plan was, huisjes die je door de vormgeving niet direct ziet.  
Door huisjes komen er meer toeristen voor een overnachting naar Vlissingen, 
dit levert toeristenbelasting op. Ook werkgelegenheid voor Vlissingers. 
Naast huisjes ook horeca en ontspanning. bijv midgetgolf in het park/bos, 
klimbos. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:47:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat ik daar heerlijk kan blijven wandelen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:44:24 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Afblijven, laten zoals het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:42:32 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en mtb route 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur en rust 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:37:40 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Nieuwe bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Blijft zoals het is, geen bebouwing 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Rust 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:32:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwen en verkwanselen aan projectontwikkelaars. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Goed onderhouden bos en wandelgebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Rust, ruimte en natuur! De enige plek die wij nog over hebben. De huidige ondernemers 
op eigen gebied vernieuwen. En zet dan gelijk vast dat dit definitief is. Niet over 10 jaar 
weer plannen voor volbouwen. WIJ VLUSSINGERS WILLEN DAT NIET!! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:30:33 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat veranderd en dat enigste stukje natuur in Vlissingen wat mens 

en dier zijn dat wegaat. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer bomen plaatsen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Uitbreiding van het gebeid 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:27:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing van woonhuizen, bedrijven of vakantiehuizen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het een recreatieve plblijft voor mensen om te wandelen, fietsen 
en te genieten van de natuur. 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Dat het een natuurlijk gebied blijft, waarin mensen even de stad 
kunnen ontvluchten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:27:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuizen en andere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals heg nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:26:56 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Loslopende honden en niet opgeruimde hondenpoep...... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Goede ontwikkeling van bestaande bouw zodat dat er ook weer goed uitziet. 
Aanpassen aan deze tijd. Bouw en natuur kunnen prima samen gaan. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Voor elk wat Wils, leuke bebouwing en natuur. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:26:33 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Veel en grote bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, onderhouden bos, voldoende wandelpaden, eet/versnaperingen, 
terras, soort kindervermaak 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Trekpleister voor inwoner en toerist, dagrecreatie en vooral karakter 
van bos en rust behouden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 19:25:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing,parkeerplaatsen of andere ingrepen waar groen voor 

moet wijken. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer bomen en struiken op het grote grasveld bij pauwenburg. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Gedeeltelijk voedselbos en liefst nog uitgebreid. 

 

---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:53:09 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat er huizen komen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooie wandelpaden maar ook ruiterpaden! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

nollebos moet een plek blijven waar iedereen zich terug kan trekken van 
skaters tot fietsers en van honden tot paarden. 
Het is het enige stukje groen in Vlissingen. Er is nog maar weinig bos. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:41:16 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen vakantiepark, grote toeristiscge projecten die de natuur 

aantasten. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurbehoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Goed onderhouden natuurgebied om te wandelen en 
picknicken. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:19:16 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes! 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:17:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing, het is een natuurgebied, en dat moet het blijven, als er gebouwd gaat worden, 
dan gaat de natuur er alleen maar op achter uit. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Nog meer natuur, voor mens en dier. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als er meer hotel ruimte gewenst is kan dit beter gebeuren op de boulevard, dit is immers 
op loopafstand van het Nollebos-Westduingebied, maar dan wel graag op een eco 
vriendelijke manier, mensen zijn volgens mij tegenwoordig steeds bewuster met de natuur 
bezig, en dan past het niet om in een natuurgebied te gaan bouwen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:16:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het niet veranderd wordt, het is zo'n mooi stuk Vlissingen waar je/we 
komt/komen! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Zo laten, het is er prachtig! Het zo iets groener mogen met bomen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Als hierboven, laten zoals het is, maar misschien iets groener!  
 
 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:13:36 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en uitbreiding van bestaande ondernemingen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Laten zoals het nu is. Zoveel mensen genieten van de rust in dit unieke 
stukje Vlissingen. Afblijven dus!!! 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


68 
 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:09:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust natuur en geen natuurvervuiling door zomerhuisjes etc, een 
100% natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een natuurgebied waar je tot rust kan komen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:56:47 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, bossen, water... wandelpaden, picknick plaatsen.. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mooi verzorgd bosgebied waar een ieder kan genieten van 
de natuur. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:50:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing, geen horeca etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur en wel zoveel mogelijk echte natuur waar alleen in gelopen 
en gefietst kan worden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals in het vorige vak beschreven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:49:40 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een afgesloten vakantiepark met een toegangspoort en hekken er om. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Een openbaar gebied waar Vlissingers en toeristen samen kunnen recreëren, wandelen door 
het bos/park, hun hond kunnen uitlaten, gebruik maken van het Skatepark, de kanovijver 
(vernieuwde formule) en de sauna/Spa 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Een vernieuwde kanovijver (wel aantrekkelijk voor toeristen en Vlissingers), een up to date 
Sauna/Spa/wellness en een openbaar recreatie park waar ruimte is voor zowel Vlissingers als 
toeristen. De vakantiehuisjes in kleine groepen verspreid door het hele gebeid, als of je in een 
natuur park op vakantie bent. En naast de al bestaande skatebaan eventueel een openbare 
tennisbaan of een voetbalveldje. Picknick plaatsen, speeltuintje en goede FreeWiFi! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:43:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen huizen,geen camping . 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

enkel rust wandelen anders is er niks meer in 
vlissingen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:43:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen huizen,geen camping . 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

enkel rust wandelen anders is er niks meer in 
vlissingen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:41:49 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos- Geen verdere bebouwing, het huidige is meer dan genoeg. 
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Westduingebied? 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een groen en aantrekkelijk Nollebos, zonder uitbreiding van gebouwen, huisjes 
of hotels 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een prachtig natuurgebied waar je heerlijk kan wandelen en van de natuurlijke 
omgeving kunt genieten. Nogmaals zonder verdere bebbouwing. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:40:21 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantie woningen of hotels, die zijn er al genoeg, Dishoek is er door verpest, ook 
rond Veerse meer staan veel lelijke betonnen kolossen. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een groen, toegankelijk gebied met goed onderhouden paden picknick tafels, sport 
mogelijkheden etcetera 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden groen park, met een vernieuwde kanovijver, voor de rest 
geen extra bebouwing. Bos afgewisseld met openplekken, goede mogelijkheden om 
te trimmen, MTBen wandelen. Ruimte!! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:34:56 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Groen, kleinschalige bebouwing voor vakantiehuisjes, deel openbaar voor 
publiek. Van de kanovijver is echt wel iets moois te maken 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een plek waar inwoners en toeristen in een groene omgeving kunnen recreeren/ 
overnachten. Zal zorgen voor economische impuls voor onze schitterende stad. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:33:24 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Huisjes, horeca, enz 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, groen, bomen 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het een mooi park blijft, wat netjes wordt beheerd en waar niets gebouwd 
wordt. Mooi groen, trimtoestellen opknappen, en vooral groen! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:29:31 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen en natuurlijk zodat iedere inwoner van de gemeente Vlissingen en 
bezoekers hiervan kunnen blijven genieten! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:28:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing of een vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Gewoon dat het blijft wat het is. Een heerlijk natuurgebied in de stad 
Vlissingen. 
Ik wandel er 3 keer per week. Door het bos, over de duinen. En nee ik ben 
geen grijze duif. Ik ben 39 en ik heb ook geen hond. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Ruimte voor Natuur en mensen die daarvan genieten. 
Genoeg plekken waar er voor toeristen gebouwd kan worden. Maar niet 
hier.  
Laat de eigen inwoners van de stad Vlissingen ook gewoon hun groen 
houden. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:20:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing in welke vorm dan ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur: flora en fauna 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

In ieder geval houden zoals het nu is of nog verder teruggeven aan de 
natuur. Maak er bv een stiltegebied van. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:07:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er veel bos verloren gaat. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust, wandelpaden, plaats voor activiteiten, natuur en wat bebouwing. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Voor iedereen wat. Voor ouderen, mensen met dieren, kinderen, 
iedereen die wil genieten van de natuur en rust. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:07:14 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen huisjes en hotel en ook geen andere bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Zo als het nu is, een prachtig gebied om te onthaasten en te wandelen en te 
genieten van al het moois wat de natuur ons geeft aan flora en fauna. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zo als het nu is, is het perfect. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 21:01:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantie Park of verblijfsrecreatie 
Alles wat onderstaande in de weg staat. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Geschiedenis, natuur 
Meer aandacht voor de trekgeulen, uitleg en visueel maken wat er was of niet was in 
het geval van de dijk. Bunkers toelichten waar het voor diende 
Fort de nolle.. 
Maak zichtbaar wat er leeft, beweegt en natuurwaarden zijn 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 

Een plek waar ik rond kan wandelen en sjouwen met mijn kinderen en ze kan laten 
spelen, rausen samen met de hond en ze dichter bij de natuur kan brengen. Op een 
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eruit? wijze zoals mij opa en ouders dat deden met mij. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:59:43 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing qua huisvesting/recreatie/bungalows 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Het behoud van het natuurgebied. Meer bos! 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Geen verandering! Ik wil Bos gebied, natuur gebied, het gevoel hebben dat we natuur om ons 
heen hebben. En dat we daar vrij in kunnen bewegen. Zonder “horizon vervuiling”. Dat mijn 
kinderen daar later ook van mogen genieten. En we niet noodgedwongen moeten verhuizen 
naar een plek waar er nog strand en natuur is, omdat alles om ons heen volgebouwd wordt met 
huisjes en parkeerplekken. Er hoeft niet veel te veranderen, laat de natuur zijn ding doen en laat 
het groeien! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:51:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes en recreatieparken 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:48:48 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing voor wonen, bedrijven of toerisme. Geen drukte en niet vol bouwen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, rust, ruimte! Een plek om te wandelen en spelen. Genieten van de dieren 
en planten die daar leven. 
Eventueel voor de kinderen een natuurspeeltuin of kabouterpad. Mooi zit plekjes/ 
picknick plek. 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mooi fijn bos om te wandelen en te spelen met kinderen. Te genieten van de 
natuur, eventueel met hier en daar een picknick plek of natuur speeltuin. Rust en 
ruimte! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:42:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Vakantiepark en hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Mooi wandelgebied, leuke bruggetjes, mooie "zithoekjes" bij kanovijver en 
ander watertjes, goede prullenbakken (afgesloten ivm vogels), 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat we in de toekomst nog steeds met onze honden, kinderen en kleinkinderen 
heerlijk kunnen wandelen en relaxen in het Nollebos en duingebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:41:45 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

bebouwing, al dan niet permanent. Alles uiterst strak onderhouden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Een park, rust, natuur, een plaats waar je nog met een hond even naartoe gaat en 
je een rondje kunt joggen. Geen hordes toeristen, maar locals. De echte zeeuwen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Onderhouden worden in het kader van de sociale werkvoorziening, uitbreiding 
waar mogelijk en vooral ook: laat er rust en natuur zijn. Hotels en huisjes zijn er al 
genoeg. Teveel zelfs. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:41:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een AZC en een vakantie park 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het mooie natuur gebied in een perfecte staat 
blijft. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dat het nollebos een mooi gezond natuurgebied blijft 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:31:02 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bewoning in welke vorm dan ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Handhaving huidig gebied met goed kritisch toezicht en 
afgestemd onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

HANDHAVING!!! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 20:27:20 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes of hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zo als het nu is 

 

 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 11:15:39 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Zo laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een mooi stukje bos natuurgebied waar je kun 
lopen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


76 
 

Date: Tue, 29 Jan 2019 11:14:44 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Zo laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een mooi stukje bos natuurgebied waar je kun 
lopen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 11:12:26 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? behoud van de natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? behouden en beheren in de huidige staat 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 10:46:42 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ruimte voor de natuur en de kans voor omwonenden om van de rust 
en schoonheid te genieten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Als een extra reden voor toeristen en bewoners om tijd in Vlissingen 
door te brengen. 
Zonder toegankelijke natuur is de stad minder. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 10:12:56 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandel paatjes bankjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo als het nu is 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 10:09:59 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing, zeker geen vakantiepark o.i.d. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Laten zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Gewoon zo laten blijven, dit is het enige stukje natuur dat Vlissingen heeft. Beschouw 
het ook als een soort monument voor de bombardementen in 1944 als gevolg 
waarvan dit gebied is ontstaan. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:36:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer of hogere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Opgeknapt park om te wandelen en recreëren, oneigenlijk gebruik 
afbouwen en terugdringen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Opgeknapt park om te wandelen en recreëren, oneigenlijk gebruik 
afbouwen en terugdringen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:35:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-
Westduingebied? 

Te veel huisjes, een paar huisjes in een deelgebied zou een optie zijn. Maar als het heel veel 
huisjes gaan worden dan is voor mijn idee/gevoel het “park” waar ik heerlijk kan wandelen en in 
de zomer wil zitten weg. 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel Natuur, bomen, bloemen. Meer bankjes/picknicktafels, eventueel barbecue 
mogelijkheden. Kortom echt een park gevoel.  
Eventueel activiteiten zoals een festivalletje of straatmuzikanten op een soort podium. En dat 
wat daardoor bijvoorbeeld vernield wordt aan natuur weer terug geplant wordt (net zoals bij 
sziget, dat is een heel mooi initiatief, misschien een aanrader!!) 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Wat ik beschrijf bij wat ik wel wil in het nollebos- duin gebied: Veel Natuur, bomen, bloemen. 
Meer bankjes/picknicktafels, eventueel barbecue mogelijkheden. Kortom echt een park gevoel.  
Eventueel activiteiten zoals een festivalletje of straatmuzikanten op een soort podium. En dat 
wat daardoor bijvoorbeeld vernield wordt aan natuur weer terug geplant wordt (net zoals bij 
sziget, dat is een heel mooi initiatief, misschien een aanrader!!). Een optie is om het park in te 
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delen, bijvoorbeeld in 3 delen; 1 deel waar alle picknicktafels/ barbecues staan en waar muziek 
gemaakt kan worden, met mooie begroeiing, zoals geplante bomen en bloemen. 1 deel om te 
wandelen en echt van de natuur te genieten met veel bos, water enzovoort. En eventueel een 
deel met wat horeca; een ijswinkeltje, de tennisbaan, sauna en eventueel een paar huisjes (voor 
de verhuur) 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:30:22 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouweing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Blijven zoals het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:29:31 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Behoud van het Vlissingse Nollebos.  
Een groot deel van de Vlissingse bevolking heeft duidelijk aangegeven, dat men niet wil 
instemmen met enige uitbreiding van een bebouwing in het Nollebos te Vlissingen. De 
gekozen volksvertegenwoordigers zouden hiermee ernstig rekening moeten houden?  
Door houden van een openbaar bevolking-Debat 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Behoud van het huidige Nollebos zonder vorm van enige bebouwing. In dit gebied..voor de 
volgende 100 jaar.. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Behoud van huidige Nollebos 

 
Hierbij mijn Nollebos Visie. 
Nollebos-visie:  
Het Nollebos visie en alternatief zou kunnen zijn. 
1. Het huidige Nollebos onbebouwd en beheren als groen Park en wandelgebied en voor 
nu en de toekomst voor de Vlissingse bewoners. 
2. Het huidige Nollebos 12 hectaren vastleggen een in een raadsbesluit als groene kust en 
een onbebouwd-gebied en eventueel over te dragen aan beheer van Natuur 
monumenten. 
3. Verplaatsing van huidige tennisbaan naar het Vlissingse Sportpark- Vrijburg 
4. De huidige Nollebos Ondernemers verplaatsen met naar eventuele nieuwe 
mogelijkheden, bv. naar de Vlissingse Boulevard of binnenstad. 
5. De Gemeente Vlissingen heeft voldoende bouwgrond in eigendom dat het nu en in de 
toekomst het bebouwen en uitbreiden door ondernemers van het Nollebos totaal onnodig 
en overbodig is: 
6. Het College en de gemeenteraad dus de gekozen bestuurders van de Gemeente 
Vlissingen zouden de Vlissingse inwoners moet garanderen dat er in de nabije toekomst 
geen uitbreiding komt van de bebouwing in het Nollebos. 
Waardoor het enigste Vlissingse huidige groene park onbebouwd behouden blijft voor zijn 
Vlissingse inwoners. 
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- [ ] januari 2019 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:15:43 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing. Het is een fijn en natuurlijk wandel- en fietsgebied, 

daarin hoort geen bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Wandelpaden, bankjes. Maar die zijn er m.i. voldoende. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:05:59 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Bos, park en wandelgebied 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 09:01:34 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Stedelijke ontwikkelingen zoals bouw van huizen en bedrijven. Geen 
aanleg van infrastructuur en niet meer recreatie. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Meer natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Meer natuur, rust. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:57:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, natuur, water, restaurantje 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Groen, natuur, water, restaurantje 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:44:50 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ik wil geen bebouwing. Ik vind ook dat de kanovijver het huidige terrein eens mag 
vernieuwen. Die speeltoestellen zijn verouderd, werken niet en verpauperen het aanzicht. 
De sauna is dicht (alleen de beautyafdeling is nog open), dus raar dat er huisjes bij 
moeten. Krimp is logischer. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Het moet groen blijven. Ik wil met mijn kinderen kunnen blijven wandelen in een gebied 
waar nog echt natuur is. 
Dat andere mensen er kunnen fietsen, hardlopen en bootcampen vind ik een prima 
bestemming. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen. Misschien is een speelbos leuk, zoals het speelbos in Gilze of gewoon natuur 
zonder gedoe. Een mooi beschermd natuur gebied. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:44:38 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo laten! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Tue, 29 Jan 2019 08:43:23 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Verandering en vooral niet dat het verslonsd. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Dat het blijft zoals het is en vooral goed onderhouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het natuur blijft en geen toeristische vuilnisbelt, een plek waar de 
natuur en vooral de dieren op de eerste plaats staan. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:17:41 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Geen vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in 
het Nollebos-
Westduingebied? 

Een afgesloten gebied met leuke speelruimte voor honden. Op een ander stuk een echt leuke 
natuurspeeltuon voor de kinderen voor alle leeftijden dus ook de jongeren. Daaromheen 
mooie wandelgebieden. Zodat kinderen en hardlopers geen last en angst hoeven te hebben 
van loslopen honden maar honden ook wel een leuke plek hebben. En de kinderen heerlijk 
kunnen ravotten want die plekken zijn er haast niet in vlissingen. 

Hoe ziet uw ideale 
toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zie boven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:15:39 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Rust voor mens en dier. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Gewoon een bos en duingebied laten er zijn al zo weinig van dit soort gebieden 
zeker bij grote woongebieden is het noodzakelijk dat dit stukje natuur blijft zoals 
het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
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Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:15:04 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes, appartementen of een camping. Geen 

toeristische verblijven 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een wandelgebied. Een park met natuurschoon. Een bosrijk 
geheel. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een park voor ontspanning en wandelen. Met bankjes. Water- 
en bosrijk. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 08:14:54 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes, appartementen of een camping. Geen 

toeristische verblijven 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een wandelgebied. Een park met natuurschoon. Een bosrijk 
geheel. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een park voor ontspanning en wandelen. Met bankjes. Water- 
en bosrijk. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:56:34 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen extra bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, wandelen, fietsen, kanoën 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is, goed beheer 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:34:06 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Onderhouden bos met natuur projecten  
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Westduingebied?  
Picknicktafels  
 
Kanovijver een flinke upgrade of een andere koffie toko wat wel uitnodigend is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Meer natuur en bos waar gezinnen samen komen om de hond uit te laten en te 
genieten van elkaar dmv picknick of koffie bij een uitnodigende koffietoko 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:33:42 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Veel gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Onderhouden bos met natuur projecten  
 
Picknicktafels  
 
Kanovijver een flinke upgrade of een andere koffie toko wat wel uitnodigend is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Meer natuur en bos waar gezinnen samen komen om de hond uit te laten en te 
genieten van elkaar dmv picknick of koffie bij een uitnodigende koffietoko 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:25:00 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen verdere bebouwing! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Wandelpaden, buitenspeelgelegenheden (natuurlijke materialen). 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Combi van natuur/bos (aandacht voor daarbij behorende biodiversiteit) en 
natuurbeleving/wandel- en speelmogelijkheden. Absoluut geen 
recreatiebebouwing! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:06:00 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een stadscamping met sanitair. 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:02:01 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Natuur moet blijven en uitbreiden ...geen Sauna en 
Kanovijver meer. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 07:00:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

BEBOUWING HUISJES, 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Gewoon zoals het is ,een mooi natuurlijk bos behouden!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

dat er geen bebouwing komt nu niet nooit niet,is mooi nostalgie van 
Vlissingen, waar je kan genieten van de natuur en dat in een stad. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:55:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, natuur, gebied voor dieren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

De plek vd sauna genoeg grond om iets moois te ontwikkelen, laat 
de rest zoals het is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
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Date: Tue, 29 Jan 2019 06:51:31 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Bebouwing hoger dan 12 meter nok hoogte. Meer dan 10 % van de totale oppervlakte 
bebouwd / versteend. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Een voor iedereen toegankelijk park / bos. Bebouwing die opgaat in de omgeving. Max 
10 % van de opervlakte bebouwing / verstening. Een natuurspeeltuin, meditatie 
bankjes en een buiten bbq voor algemeen gebruik. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 
het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

natuur op de eerste plaats, de mens als gast. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:50:17 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Ruimte voor toerisme, mooie bungalows, kleinschalig , maar wel 
een trekker voor toeristen! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Ruimte voor toerisme, mooi saunagebied, ruimte voor recreatie 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:47:46 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een mooi natuur gebied waar je kan wandelen en 
sporten. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Dat het een mooi natuur gebied blijft! Erg waardevol! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:46:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen uitbreiding van de bestaande bebouwing en geen 

nieuwe bebouwing. 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelen in de natuur, hond uitlaten, sporten, rust, dieren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is vind ik prima. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:45:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen uitbreiding van de bestaande bebouwing en geen 

nieuwe bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelen in de natuur, hond uitlaten, sporten, rust, dieren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is vind ik prima. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:45:50 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? een totaal volgebouwd park 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? vernieuwing en onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

een park met veel verschillende mogelijkheden van sport en 
spel tot recreatie 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:40:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Geen vakantie park. Geen huizen, geen caravans, geen campers geen 
tenten. Geen commercie behoudens sauna die er al is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zoals het is 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:38:00 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een vakantiepark of enige andere vorm van huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Het gebied laten zoals het is, niet alles hoeft vol gebouwd te 
worden 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:31:53 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon zo laten 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:30:27 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing. Bomenkap 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het blijft zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied. Dus eigenlijk zoals het nu is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:12:16 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het gewoon bos blijft, zeker geen huizen behoud deze natuur, rust en 

ruimte die we hebben!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Leuke gezellige horeca tentjes met terras, en heerlijk blijven wandelen 
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Westduingebied? door alle paadjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Dat je naast t wandelen heerlijk kan zitten op een terrasje in de zon langs 
t water en genieten van t bos en de rust.  

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 06:04:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooi natuur en wandel gebied. Voor mens en dier! 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 05:54:42 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bewoning of recreatieve overnachting in huisjes chalets 

od 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, natuur en ontspanning 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Educatiecentrum 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 05:50:05 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen en verkeer 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Zoals t nu is. Looppaden, bos en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Waar iedereen zich even kan ontrekken van verkeer en mensen om zich 
heen. En van de natuur kan genieten. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 05:24:12 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Absoluut geen Uitbreiding van recreatiewoningen, hotel en chalets, caravans of iets in die 
geest. Dit kan mooi in het vebenabos waar al huisjes staan te verpauperen, knap dat op 
(zonder uitbreiding) en Hotels zijn er op de boulevard maak daar een toeristen trekpleister 
van niet van dit prachtige natuurgebied 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

Groen, bos, bomen, water, natuur, hou het zoals het is maak er geen atractie van. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Mooi groen met af en toe viswedstrijden en evt een keer iets van een markt of fair. En een 
mooie wandel route en als je er dan perse wat wilt bouwen maak er dan een kleine theetuin 
of iets in, maar absoluut geen huisjesMaar laat het zo als het zodat de dieren die er nu 
wonen er ook kunnen blijven leven 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 05:17:00 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? dat de natuur zo blijft zoals hij nu is. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 03:02:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vera0ndering wil ik niet! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het zo blijft 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 02:47:31 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Verdere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur en rustplek 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is hiervoor hebben we jaren via de ozb bijgedragen en gaan het 
niet vekwanselen aan een ondernemer luister naar de bevolking 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 01:39:18 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het bebouwd wordt 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur, ruimte voor ontspanning. Ook een plaats voor bewoners en 
toeristen die niet van het strand houden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Groen, water en bomen 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 00:19:08 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bouw van wat dan ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en genieten van de natuurschoon 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Zoals het nu is en dan met parkwachters voor de 
veiligheid 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 00:16:51 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Niets wat er nu ook niet is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Gewoon goed onderhouden en laten zoals het is 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 00:05:35 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Recreatie, sport, natuur, wellnes en bedrijven die goed in de omgeving 
passen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Goed onderhoud van de natuur, meer activiteiten. Beperkte recreatie 
en/of verblijfs accommodatie. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 00:04:33 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Beetje gekleurde Enquête, zijn jullie ook lid van het aktie committee??? Mis 
een vraag over wilt u de ondernemers een boterham gunnen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Duidelijke balans in recreatie, park en bestaande ondernemers. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 29 Jan 2019 00:04:34 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Beetje gekleurde Enquête, zijn jullie ook lid van het aktie committee??? Mis 
een vraag over wilt u de ondernemers een boterham gunnen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 
Nollebos-Westduingebied eruit? 

Duidelijke balans in recreatie, park en bestaande ondernemers. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 23:29:29 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes voor vakantiegangers 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een bos waar je in kunt lopen, fietsen en zitten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurlijk zoals het nu is 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 23:26:32 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-
Westduingebied? 

Verblijfsaccomodatie, motorcrossbaan, minder biodiversiteit. 

Wat wilt u vooral wél in het 
Nollebos-Westduingebied? 

een park met natuurlijke waarden waarin ook een plek voor de wandelende mens is, 
desnoods met aangelijnde hond. De huidige toestand met vijvers, gevarieerde 
plantengroei en diverse plas-dras stukken staan garant voor een hoge biodiversiteit 

Hoe ziet uw ideale toekomst 
voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Zo min mogelijk met de huidige situatie rommelen en rustig tot wasdom laten komen. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 23:14:38 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen hoogbouw, huisjes, Geen centerparcs. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, fiets, mountainbike, wandel paden. 1 restaurantje. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Een plek waar mensen komen voor rust, natuur, hond uitlaten, 
kleine taverne. 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 23:11:07 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Grote hotels of uitgebreid huisjesgebeuren 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur, kleinschalige recreatie/huisjes die klimaatneutraal 
gebouwd zijn 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

voldoende ruimte voor natuur naast kleinschalige recreatie 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 23:06:59 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 
eruit? 

Investering in natuur en een ontsnappingsplek voor 
drukte 

 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Jan 2019 22:57:56 +0000 
Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bouw van hotels, woningen of wat dan ook aan geBOUW.. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-
Westduingebied? 

Natuur behouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-
Westduingebied eruit? 

Houden zoals het is.. Meer gebruik maken van het gebied door 
aantal kleine evenementen. 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 15:58:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Vakantiehuisjes, appartementsgebouw met vakantieappartementen, hotel in het zoekgebied. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Rust en ruimte. Goed onderhouden oevers. Unieke, brakke natuur. Aandacht voor erfgoed. 

Wandel- en fietsroutes. Thema-routes voor wandelaars (natuur/erfgoed), 

picknickmogelijkheden, sportfaciliteiten (vernieuwde, uitdagende skatebaan met overdekte 

ruimte om te “chillen”. Hengelsport. Mountainbike-routes. Mogelijkheden voor bootcamp. 

Speelvoorzieningen voor kinderen. 

Up to date recreatiebedrijven die opgaan in het groen (hoge groensingel/vertical gardening, 

sedumdak) op hun huidige terrein 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

Bos en park vormen een groen stadspark dat niet wordt ingenomen door projectontwikkelaars. 

Op hun huidige terrein kunnen de zittende ondernemers hun bedrijf up to date maken met 

respect voor de groene omgeving. 
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eruit? 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 15:55:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

geen verdere of grotere bebouwing dan wat er nu is. Geen aantasting van de krekenstructuur. 

Geen toegangsweg vanaf de rotonde Sloeweg/Van Woelderenlaan naar terrein sauna. Geen 

verharding van wandelpaden met grind-afval zoals nu. Geen uitbreiding van asfalt. Geen 

uitbreiding commerciële activiteiten. Geen paarden op wandelpaden. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Huidige open structuur Westduinpark handhaven. Doelgerichte verbetering biodiversiteit van 

flora en fauna Verbetering toegankelijkheid van historisch cultureel erfgoed. Klaslokaal in de 

open lucht voor natuur- en milieu-educatie. Herstel van openlucht-theater. Modern, natuurlijk 

onderhoud. Een veilig hondenuitlaatgebied. Wandelpaden verharden met schelpen, zoals het 

jaren geleden was. Natuurlijke oevers. Echte bestrijding van invasieve exoten ( o.a. 

berenklauwen) Waar mogelijk herplanten met traditionele Zeeuwse bomen, struiken en 

planten. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Toegevoegd aan Natura 2000 en aangesloten op Manteling en compensatiegebied 

Scheldestromen. Beheer o.l.v. onafhankelijke groep van deskundigen, waarin ook inwoners 

vertegenwoordigd zijn. Gebied landelijk toonaangevend voor natuurgericht onderhoud met 

toegankelijkheid voor inwoners en toeristen. Eindpunt/hoogtepunt van Vlissingse 

groenstructuur. Klaar voor rol in aanpak gevolgen klimaatverandering. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 13:24:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hoog hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel huisjes verspreid en ingebed in het landschap. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Goed verzorgde openbare ruimte, waar toeristen en Vlissingers 

volop kunnen recreëren . 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 13:18:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen hoogbouw! 

Geen kappen van bomen! 

Geen huisjes binnen het bosgebied. Op het weiland voor de sauna 

kan trouwens best. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Geen beperking van de nu bestaande natuur! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het is prima zoals het nu is. Wij wandelen er veel.  

Maak er geen Roompot-achtig gebied van! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 11:53:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing/recreatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Rust, groen, vooral geen stenen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Verder ontwikkeling in groen, zodat de Vlissingers een prachtig bos 

behouden om in alle rust te genieten van de natuur. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 11:15:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat natuur zo blijft als hij nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het blijft zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 10:29:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het laten zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Als een mooi stuk natuur wat voor veel Vlissingers belangrijk is 

en moet blijven 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 09:58:45 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Heerlijk wandel fiets gebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 09:52:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Grootschalige bebouwing en uitbreiding van parkeerplaatsen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Het mag wel wat levendiger worden. Meer wandelpaden richting Westduin, goede 

ontsluiting richting Bachlaan. Modernisering van aanwezige bedrijven, ook als dat 

beperkte uitbreiding betekent. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zie hierboven. Het ziet er nú soms niet uit, dat kan beter. Gebruiksfunctie, recreatie, 

kan versterkt worden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 09:02:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes voor toeristen, geen asfalt. Geen festivals!!! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Aandacht voor de natuur, flora en founa. Veel dieren zijn al weggejaagd uit de 

omgeving vanwegen allerlei verbouwingen. Dit moet een plek zijn waar mens en dier 

zich veilig voelt. 

Rust in de stad. De oase van de stad. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Veel bomen, mooie paden en ook ruige natuur. Dit hoeven wij niet te bedenken maar 

er is voldoende kennis bij Stichting Landschaps Beheer en Zeeuws Landschap en Tuin 

van Zeeland. Deze mensen raadplegen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 08:29:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? veranderingen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? geen veranderingen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het nu is 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 06:22:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 23:32:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

géén commerciële exploitatie van ongeacht wat voorzieningen dan ook t.b.v. 

toeristen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur die thuishoort in een duingebied en die vrij toegankelijk is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een groot voedselbos die zichzelf op een permaculturele manier in stand houdt, 

zoals dat in een duingebied mogelijk is. Eventueel een strooiveld voor 

gecremeerden. Vrij toegankelijk ! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 21:58:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Weghalen van bomen/planten 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Speeltoestellen voor kinderen van hout en bloesembomen/planten met kleurige 
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Westduingebied? bloemen die weer invloed hebben op de belangrijke insecten en vogels! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat er meer mensen gebruik maken en genieten van het mooie gebied! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 21:27:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-

Westduingebied? 

Geen hoogbouw (meer dan 5 verdiepingen), grootschalige uitbreiding van parkeerplaatsen, 

verloedering van de bestaande bedrijven.  

 

Vermijden van (gevoel van) gedeeltelijke privatisering van het groene domein, door de 

realisatie van vakantiehuisjes. Dit geldt met name in het gebied in de driehoek tussen DOS, 

sauna en kanovijver. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Afwisselend landschap met duinen, bossen en velden. Goed begaanbare wandelpaden. Goed 

onderhouden openbaar groen. Goede (meer/logische) verbindingen tussen strand en Nollebos.  

 

Opwaardering van bestaande ondernemingen (respecteer zoekgebieden, wees betrouwbaar, 

biedt kansen). Creatie van lange termijn economische meerwaarde voor Vlissingen. Vergroting 

sportmogelijkheden (upgraden huidige voorzieningen). Respecteren erfgoed (innudatie kreken) 

en hier actief aandacht voor.  

 

Bebouwing met respect voor omgeving en natuurlijk materiaal gebruik. Gebouw schikt zich in 

het landschap, vormt hiermee geen contrast. Parkeren uit het zicht!  

 

Behouden/verbeteren van vlonderpaden door het riet (noordelijk deel). Doorzichten richting de 

duinen. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Hoogwaardig openbaar groen (gebruik omgeving Westhoven in Oostkapelle als voorbeeld), met 

name voor de gouden/groene driehoek tussen kanovijver, sauna en DOS en enkele bijzondere 

gebieden. Dit in combinatie met strategisch gelegen onderscheidende recreatief-toeristische 

functies (wellness, onderscheidende verblijfsrecreatie , klimbos, pannenkoekenhuis, 

fietsverhuur, etc). Ook de plek van de tennisvereniging mag een functie krijgen waar groen en 

kleinschalige recreatie (natuurcamping icm camperplaatsen) hand in hand gaan.  

 

Onderzoek ihkv Zeeland als Europese Hoofdstad 2032(?) de mogelijkheden voor een Nationaal 

Ku(n)stmuseum, waar marktpartijen, overheden irt Deltaprogramma, muZEEum, kunstenaars, 

ecologen en windmolenboeren samen de unieke kwaliteiten en veelzijdigheid van de Zeeuwse 

en Nederlandse kust uitlichten. Creër hiermee nóg meer waardering voor onze kust. Een plek 

van inspiratie!  

 

Het Nollebos als een plek waar Vlissingers, Zeeuwen en toeristen heen komen; na de 

boulebards en stranden een derde ‘natuurlijke’ trekker voor Vlissingen. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 20:13:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Verblijfstoerisme 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur voor alle plaatselijke bevolking (niet alleen voor hondenbezitters en andere 

mensen die het niet erg vinden tussen de hondenpoep te lopen)  

 

Bijvoorbeeld een natuurspeeltuin of iets anders wat onderlinge ontmoetingen en 

genieten van de natuur faciliteert. Doe bijvoorbeeld eens inspiratie op bij speelhof 

hogerzael in Middelburg 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zie voorgaande vraag. 

Bijvoorbeeld een natuurspeeltuin of iets anders wat onderlinge ontmoetingen en 

genieten van de natuur faciliteert. Doe bijvoorbeeld eens inspiratie op bij speelhof 

hogerzael in Middelburg 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 19:53:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen vakantie/recreatie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandel gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Wandelgebied moet zo blijven 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Wed, 30 Jan 2019 19:50:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Neem afscheid van de bungalowboer als gesprekspartner voor ons Nollebos! 

Ongeschikte, onbetrouwbare partij. Geef een vinger, pakt een hand! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ga samen met sauna-ondernemers op zoek naar gerenommeerde partij die de welness in 

Vlissingen in het binnenland en het buitenland op de kaart kan 

zetten: https://www.iwr.nl/over-iwr/introductie/ . Maak er wat van! 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Veel groen, geen grootschalig vakantiepark, mooie welness!!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 19:33:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Park natuur waar je de kinderen kunnen spelen evt afgeschermd plaats voor honden 

met een hek zodat ze veilig los kunnen spelen...voor de honden die dit nodig hebben. 

Water, bos, zand ....waterbaanachtig 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 19:19:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Uitbreiding bebouwing ondernemers dus GEEN huisjes. Verandering in de wegstructuur . 

Nieuwe ondernemers in het bos 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Verbetering onderhoud ondernemers op bestaande locaties, niet in de hoogte. 

Natuurvriendelijke oevers waar nodig Nieuwe trimbaan op de tennisbanen als ze 
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verdwijnen. Gratis parkeren handhaven terrein Noordwestzijde Enige grasvelden omruilen 

voor bloemweide 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het Nollebos niet veranderen in een Nollepark mag best een beetje ruige indruk maken 

Een ideale plek voor een wandeling trimmers, fietsers (Mountainbikers) Een gebied waar 

Vlissingen trots op kan zijn. En waar de natuur de boventoon voert Uitsluitend voor kort 

recreatie verblijf. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 18:49:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes wil ik niet 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mountainbike parcour 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 18:49:07 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes wil ik niet 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mountainbike parcour 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Wed, 30 Jan 2019 18:27:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, bos, water en wandelgebied  

Het mag zo blijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Bos en waterpartijen. Stilte gebieden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 18:20:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ongewijzigde natuur en hondenbos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het al jaren was en het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 18:19:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur. Een plaats waar je van de natuur en het bos kan 

genieten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Ongewijzigd. !!!!  

 

Een mooie natuurplek. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 18:18:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiehuisjes of andere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? groen, natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

dat het gebied zo blijft als het nu is, met veel groen en 

wandelmogelijkheid 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:42:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Uitgebreide bebouwing met verlies van natuur 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Behoud van de huidige bossen en velden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Status quo 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:33:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bewoning, liggen landerijen genoeg om zoiets op te zetten! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Uitbreiding van het bos! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het bos weer in ere hersteld wordt, zoals het is aangelegd! Met dezelfde 

bomen en planten! Recpekt voor de natuur en recpekt voor de bewoners van 
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Vlissingen! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:30:37 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer bebouwing dan dat er nu is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Mogelijkheid tot wandelen al of niet met hond en fietsen. Een natuurgetrouw stuk 

bos en park wat aansluit op de kuststrook en boulevard en goed onderhouden 

wordt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zie hier boven. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:30:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Grootschalige bebouwing 

Hoge bebouwing 

Uitbreiding verharde wegen/ fietspaden 

Geen hotel en wellnesscentrum 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Kleinschalige lage bebouwing in saunagebied met puur noodzakelijke 

uitbreiding verbindingsroutes 

Kleinschalige dag recreatieve voorzieningen voor sport en spel 

Verplaatsing Kanovijver richting Boulevard Evertsen aan de rand van het 

natuurpark 

Voldoende parkeervoorzieningen (eventueel uitbreiden) aan de randen van 

het gebied incl. stallingsmogelijkheden voor fietsers 

Deel van de parkeerplaatsen bestemmen voor campers (betaald en 

gelimiteerd) 

Openbare toiletten op de parkeerplaatsen (betaald) 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Een natuurpark met minimale logies- en gecreëerde recreatiemogelijkheden. 

Goede onderhouden natuurlijke wandelpaden met bankjes 
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Nollebos-Westduingebied eruit? Goede fietspaden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:27:57 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels, vakantiehuisjes/vakantieparken 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen, rust, wandelgelegenheid 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het NU is. Niets aan veranderen! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:27:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ondernemerschap. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het huidige Nollebos-westduingebied zo houden en uitbreiden 

met meer bosgebied. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:26:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ondernemers 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uitbreiding van het bos 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:15:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Commerciële bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, natuur, daarbij passende activiteiten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laat het zo. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:06:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen vakantiehuizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? alleen natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? alles moet blijven zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:05:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? 240 huisjes, hoteltoren 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Park en bos behouden, vijvers ook. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Huidige toestand niet vernielen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 17:01:07 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing in de zoekgebieden 

Geen grootschalig vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Betere ontsluiting vanaf de boulevard  

Waterpartijen aan elkaar verbinden zodat er de mogelijkheid bestaat 

om er kano tochtjes te maken 

Biotoop maken voor vlinders,insecten,e.d 

Rolstoel vriendelijk 

De mogelijkheid creëren voor kleinschalige festivals 

Honden aan de lijn op enkele hondenspeelveldjes na 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een stadspark voor de Vlissingers  

Onderhoud door gemeente en vrijwilligers 

De groene long van de stad 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 16:39:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ontwikkeling van vakantiehuisjes, hotels of andere 

bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust ruimte en veel natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een meer verwilderd natuurgebied. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 16:17:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Grootschalige bebouwing. Vakantiewoningen. Hotel. Geen zoekgebieden. Geen 

toeristische attracties. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Groen, diversiteit van planten en bomen. Uitvoering amendement 2011. 

Historisch herstel van het park. Herstel van het Westduinpark zoals bedoeld bij 

oprichting. Behoud van ecologische functie. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Mooi wandelgebied met plaats voor diversiteit van dieren en planten. Kleinschalige 

recreatie zoals vissen, wandelen, vogels spotten. Bankjes en rolstoelvriendelijk. 

Eventueel een plek voor educatie voor scholen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 15:57:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes of andere stenen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Hardloop baan / survival parcours  

Skate baan  

Wandelpaden  

Natuur: bomen, groen, veel bos 

Mountainbike parcours 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Groen, bossen met wandelgebied en 

sportmogelijkheden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  
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Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 15:56:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen verdere bebouwing.  

Indien de huidige ondernemers geen bestaans mogelijkheden meer zien dan stoppen zij, 

net zoals alle andere bedrijven. Is de gemeente Vlissingen net zo behulpzaam voor 

ondernemers die in de binnenstad een noodleidend bestaan leiden? 

Naar mijn mening was het gehele Nollebos gebied ooit een schenking van een oud 

burgemeester, wat blijft er over van de schenkings voorwaarden over bij nog meer 

bebouwing dan de huidige. 

De huidige bebouwing van het saunegebied was bij het verlenen van de vergunning ook al 

enigszins omstreden toch? 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Een natuurgebied zoals het huidige waar de gemeente Vlissingen zijn 

onderhoudsverplichting nakomt. Indien dit niet te verwezenlijken is de komende 50 jaar of 

meer dan doet men het gebied over aan een natuur organisatie. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Geef de huidige eigenaren, dus geen projectontwikkelaars, toestemming om te vernieuwen 

met desnoods een zeer kleine uitbreiding, leg vast dat het niet meer mogelijk zal zijn in de 

toekomst nogmaals uit te breiden, voorkom dat door het gehele gebied als natuur aan te 

merken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 15:55:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? parkeerplaatsen, kinderspeelrekken etc 

fietsen/auto's, brommers 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust voor dier en mens 

misschien een bankje her en daar om van de rust te 

genieten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

beschermde staus 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Wed, 30 Jan 2019 15:40:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Alles waardoor het enige stukje natuurgebied wat we hebben, opgeslokt wordt! Er 

buiten dit gebeid genoeg ruimte, daar hoeft dit gebeid niet onder te leiden. Net als 

dat stukje natuur in de kom. AFBLIJVEN! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Alles waardoor ons enige stukje natuurgebied in z'n volledigheid behouden blijft. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Groots, groen en niks van bewoning, atrakties of wat dan ook waardoor het bos 

opgeslokt wordt. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 14:36:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

wat een leidende vraagstelling is dit. Geen hondevuilte geen manege geen 

mariniers, huisjes overal is ook geen goed idee maar die ondernemers moeten wel 

wat kunnen doen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

fatsoenlijke infrastructuur, onderhoud en veiligheid. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het Nollebos is links van de weg, Park Westduin is rechts van de weg vanaf de van 

Woelderenlaan. Zowel park als bedrijven hebben hun belang. HEt park moet wel 

toegankelijk blijven. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 14:16:48 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Sport en recreatiemogelijkheden. Wandelen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zie boven 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 14:01:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Uitbreiding van stenen bebouwing . 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer natuur , meer bomen / bossen . Open en toegankelijk voor wandelaars 

, sporters , plek voor evenementen zoals paardensport . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een paradijs voor mens en natuur , waar je de stilte kunt opzoeken en dieren 

kunt ontmoeten . 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 13:40:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantie-huisjes, hoge flats 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? een prachtig natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 13:11:05 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Hotels met meer dan twee woonlagen, geen 240 recreatiewoningen die eigenaren zien als 

investering, waardoor toeristen het gebied kunnen gaan beschouwen als hun gebied. 
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Gevolgen: natuurwaarden als stilte, rust voor mens en dier verdwijnen. Geen zoekgebied dat 

zich uitstrekt tot en met de randen van het water dat grenst aan de sauna. Geen bomenkap 

ten behoeve van speeltoestanden. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

De situatie zoals die nu is. Onderhoud zoals dat vroeger ook altijd werd gepleegd. Respect voor 

de cultuurhistorische waarden en natuurwaarden. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Het moet een plek zijn waar men kan genieten van lucht, water, groen. Waar ongestoord 

gewandeld kan worden door mensen van alle leeftijden. Waar met name kinderen hun 

fantasie, speel- en speurzin kunnen uitvieren, omdat de natuurlijke omgeving als zodanig 

daartoe uitnodigt! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 12:31:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing , duidelijk , dat wil vrijwel niemand 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Verschraling van de grasvelden en inzaaien met bloemen , meer bio 

diversiteit en minder kosten. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Biotoop met nog grotere bio diversiteit , onderhoud met het oog op 

natuur verbetering 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 12:01:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen recreatie verblijven 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een park zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Geen verandering 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 11:34:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen extra bebouwing met huisjes of Hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is. Veel groen en goed onderhouden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een mooi natuurgebied die voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 10:42:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? hondepoep, containers, afval 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

orde, veiligheid 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

mooi stadspark waar iedereen wil zijn. veilig. 

de ondernemers moeten gewoon kunnen uitbreiden, vlissingen heeft 

al genoeg middenstand verloren 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 10:41:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Volgebouwd met lelijke gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Mooie natuur, fijne plek om te wandelen. Parkgevoel: als er een keer een 
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Westduingebied? festival plaats vindt, dan is dat juist heel leuk. Bbq-en in de zomer. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Lekker wandelen met hond die los mag lopen. 

 

Fijne plek om te recreeren. Een mooi theehuis of koffietentje zou leuk zijn.  

 

En de wellness oppimpen zodat het een mooi health centrum wordt. Waar je 

bv ook yogalessen kan volgen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 10:41:52 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Volgebouwd met lelijke gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Mooie natuur, fijne plek om te wandelen. Parkgevoel: als er een keer een 

festival plaats vindt, dan is dat juist heel leuk. Bbq-en in de zomer. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Lekker wandelen met hond die los mag lopen. 

 

Fijne plek om te recreeren. Een mooi theehuis of koffietentje zou leuk zijn.  

 

En de wellness oppimpen zodat het een mooi health centrum wordt. Waar je 

bv ook yogalessen kan volgen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 10:03:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Nieuwe bebouwing en uitbreiding van de huidige bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ruimte voor groen, goede wandelpaden, ruimte voor het uitlaten van honden, een 

update van de trimbaan, wijdse ruimte voor de stadsbewoners om te recreëren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

In mijn ideale toekomst wordt het Nollebos-Westduingebied een groene strook, waar 

inwoners kunnen recreëren door te wandelen in zowel bos- als duingebied en ruimte 
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eruit? voor de inwoners van Vlissingen veilig buiten kunnen sporten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 30 Jan 2019 09:46:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huizen, restaurants, het mag niet verbouwd worden! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Blijven! Super mooi stukje natuur wat bij Zeeland 

hoort. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Lekker laten zoals het is, mooi stukje natuur 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 07:52:03 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? een mooi bos en rust 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 07:05:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Straten, steen, bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Wandelen, genieten van de natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 06:31:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Af en toe activiteiten. Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Leuke evenementen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Elke maand een evenement. Geen bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 06:31:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Af en toe activiteiten. Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Leuke evenementen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Elke maand een evenement. Geen bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 20:43:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing. 
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Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Rust, bomen, struiken, bloemen, vogels, insecten, grassen, paddenstoelen, water, vissen, 

waterdieren, klein wild, groot wild, bramen, grassen, noten, vlinders, riet, slakken, amfibieën, 

mossen, enz, enz, kortom: natuur! 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Saneer de inmiddels zo goed als gesloten sauna op termijn uit het gebied en werk het thema 

stadspark verder uit dmv uitleg over hoe het gebied is ontstaan en welke unieke 

natuurwaarden het bezit. De sauna zou eventueel op termijn als info center van het gebied 

kunnen fungeren en startpunt voor bv excursies met thema's als wildpluk, de 2e w.o, enz. 

Creëer op het grote grasveld de mogelijkheid om het 's winters onder water te zetten en zo 

een ijsbaan te maken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 20:09:42 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Zo laten qua bos en wellicht een extra speelgedeelte voor kinderen 4 tm 12 jaar 

creëren nabij de skatebaan eventueel met horeca erbij. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 19:45:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Woonwijken of flats 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Groenvoorziening, wandelpaden, wellicht een leuk restaurant erbij 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een plek waar toeristen naartoe kunnen gaan die niet van het strand houden. Waar 

ik fijn met mijn hond kan wandelen. Bijvoorbeeld met fietspaden en een leuk 

restaurant. Een natuurgebied 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 19:27:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Volbouwen met 240 huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een samenwerking van natuur, ondernemers, sport en 

cultuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zie bovenstaande 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 19:26:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? 240 huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een combinatie van groen, bedrijvigheid, cultuur, 

sport 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 19:25:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bouwen huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Heerlijk wandelpark 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 19:02:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen, huizen etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een mooi natuurrijk gebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

De natuur behouden zoals het is zodat mensen kunnen 

wandelen en genieten.  

Absoluut geen bebouwing! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 18:49:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huizen, toeristisch-recreatie, hotels, gebouwen, Boskap, massa mensen, toerisme, 

flatgebouwen, vakantie parken = allemaal horror! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur, sportmogelijkheden, nog meer natuur, park, speelplek voor honden (losloop 

gebied), speelplek voor kinderen. Maar vooral een plek waar iedereen zich kan 

terugtrekken en rust vinden. (Ook sportieve rust). 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Mijn ideale plek is een plek waar vooral de lokale mensen veel aan hebben en even 

eruit kunnen zijn. Een fijn natuurlijk buitengebied met originele Zeeuwse natuurlijke 

habitat. Landelijk en groen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 18:46:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huizen, toeristisch-recreatie, hotels, gebouwen, Boskap, geen massa, 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur, sportmogelijkheden, nog meer natuur, park, speelplek voor honden, 

speelplek voor kinderen. Maar vooral een plek waar iedereen zich kan terugtrekken 

en rust vinden. (Ook sportieve rust). 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mijn ideale plek is een plek waar vooral de lokale mensen veel aan hebben en even 

eruit kunnen zijn. Een fijn natuurlijk buitengebied met originele Zeeuwse natuurlijke 

habitat. Landelijk en groen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 18:31:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil geen bebouwing, of ander menselijk ingrijpen, wat onherstelbare 

schade  

aan de natuur van het Nollebos- Westduingebied en het milieu aanricht. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Nollebos-Westduingebied als natuur voor 

ontspanning,ontmoeting,inspanning, planten-, vogel- dierengebied. 

Beplanten als voedselbos. 

Natuurbegraafplaats. 

Meedoen met de plannen van Tiny-Forest waar andere Zeeuwse gemeenten 

ook aan meedoen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Toekomst van een bos is natuur en natuur is een cyclus. Die cyclus is aan de 

natuur en niet aan de mens. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 31 Jan 2019 16:52:39 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing en toerisme. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Groen en rust. Boulevard en strand zijn al druk, bos moet een rustpunt blijven. Bos 
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Westduingebied? is nu erg mooi, vooral zou houden! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Huidige situatie handhaven, maar wel onderhoud plegen m.b.t het groen en de 

ondernemers met name van de Kanovijver mag na al die jaren ook weleens wat aan 

onderhoud gaan doen! 

 

Beschrijf uw 
inspiratie 

Het is belangrijk voor alle burgers dat de Nollebos/ Westduingebied voor alle toegankelijk blijft voor ons 
wandelaars, sporters fietsers en hardlopers voor ons kinderen en honden, om lekker te kunnen loopen 
wandelen, en van ons laatste stukje groen onder de boulevard te genieten, waarom uit de Nollebos een 
pretpark maaken voor toeristen? In Dishoek is net een nieuwe gebouwd, horecazaken zijn in Vlissingen 
voldoende, zo als hotels en pensioen, in de wintermaanden is toch niets 
te doen, van november tot maart is amper iets te doen, dat zijn 5 maanden per jaar, wij begrijpen tot heden 
de reden niet, voor deze stap, moet dann alles dicht bebouwd worden, het bestaan honderden 
bungalowparken aan de kust, waar moeten dann de mensen allemaal van daan kommen om deze te koopen 
of te huren. Gaat van de Nollebos een leuke wandelgebied maaken met vermaak voor kinderen en ouderen, 
maakt het gezellig, geld is niet alles, ons natuurgebied is belangrijker. Dat de scandia sauna wil herbouwen ok, 
en de horeca met kindervermaak ok, het dicht bouwen met 100 huisjes nee, geen interesse. 

 

Beschrijf uw 
inspiratie 

Ik zou graag mee willen werken om het Nollebos in stand te houden en meer aandacht voor alle planten, 
bomen, die er groeien. Misschien samenwerking met Tuin van Zeeland. Ikzelf ben imker en wil kijken wat 
mogelijkheden zijn mbt het Nollebos en imkeren. 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 15:18:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen permanente en/ of recreatie woningen !!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 13:36:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen huisjes of hotels of andere bouwsels 

Het eenige park van de Vlissingers , blijf er van af 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Dat de scholen er met de kinderen er speurtochten in houden ,kleuters spelmiddagen en 

dat soort dingen . En honden die er spelen .daar is een park en bos voor 
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Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Waar gewandeld en gespeeld kan worden zonder meer parkeer gelegen heden en zonder 

bebouwing . Het park is gegeven aan alle Vlissingers en niet aan de gemeente om er zijn 

tekorten mee te dekken . Dat zal in de toekomt een hele grote fout blijken die nooit meer 

hersteld kan worden oP i 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 11:21:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Recreatie in de Natuur, kinder faciliteiten (speeltuin oid of leerzame activiteiten in 

Het bos, over de natuur leren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Behoud van klein stukje bos dat er nog is om mee te geven aan onze kinderen. Een 

bos is een ander stuk natuur, naast strand, bergen etc wat erg leerzaam is en 

daarbij erg gezond! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 10:31:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen verkoop van Nollebos-Westduingebied voor bebouwing, 

huizen, recreatiewoningen, etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur volledig intact houden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuur volledig intact houden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 10:27:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen huisje hotels of andere accommodaties 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Veel groen  

Na de watersnoodramp in 1953 waren en bijna geen bomen en groen meer in 

Zeeland dus wat we hebben moeten we proberen te behouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zie de vorige vraag. 

 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 10:05:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? woonbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? puur natuur, er is al zo weinig 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 09:46:50 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat alles blijft zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat alles blijft zoals het nu is. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 09:42:57 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing; recreatie woningen, hotels. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Behouden wat er is. 

Beter onderhoud en zorg voor de natuur. 

Nieuwe aanplant.  

Rust 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 09:17:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hangplek voor jongeren 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Recreatie, wandelen, natuur, sport 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een mooi natuurgebied waar kan worden gewandeld en 

gesport. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 09:06:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Blijven zo als het is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 08:59:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen verkoop van nollebos en westduin gebied voor bebouwing, 

huizen, recreatie woningen etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur volledig intact houden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuur volledig intact houden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 08:57:45 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurlijk 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sat, 2 Feb 2019 08:15:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een pretpark/overmatige toestroom aan toeristen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? En stuk grond kopen en een huis bouwen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Soort vondelpark van maken 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 08:01:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Onnatuurlijke bouwstenen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurbehoud en fauna 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Prachtig wandelgebied zoals nu 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 07:57:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Recreatie 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Vrije natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sat, 2 Feb 2019 07:47:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huizen / recreatie woningen of andere soort 

bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? De natuur / bos / flora en fauna intact laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Intact laten zoals die nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 07:46:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

bebouwing en woningen cq recreatiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

natuur bos, park, rustgebied met wandelgelegenheid 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat er geen verstoring bij komt en zeker GEEN bebouwing in het het bos/park 

komt en de natuurgenieter/ wandelaar hier van de rust en de natuur kan 

genieten.  

Ik zie het een Stadspark waar bewoners en vakantiegangers de rust en natuur 

opzoeken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 07:45:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, gewoon zoals het nu is! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos- Lekker zo laten, het zou zo zonde zijn om hier iets anders (gebouwen 
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Westduingebied eruit? of whatever) mee te doen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 21:31:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing zoals vakantie huizen. Er zijn talloze vakantie parken langs de kust. Dit 

unieke gebied mag nooit verdwijnen.  

Bebouwing brengt landschapsvervuiling en onrust met zich mee, het is een verstoring 

van de natuur, het landschap en een aanslag op het milieu.  

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Een gebied voor wandelaars en sportieve mensen. Groen, water en wandelpaden. 

Ruiterpaden. Een informatie/educatief centrum. Natuur waar men in alle rust van kan 

genieten. Zowel van plant als dier. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het moet een beschermd gebied worden.  

Waar Vlissingers en bezoekers rust vinden en geïnformeerd kunnen worden over dit 

unieke stuk natuur en de geschiedenis. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 19:17:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantie huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Wandel gebieden. Sport mogelijkheden ( hardlopen, trimmen, vissen, skate baan, 

mountainbike, voetbal veldje, tennisbaan, tafeltennis tafel, kinderboerderij, etc ) 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is alleen beter onder houden. Uitbreiding van sport faciliteiten is 

wenselijk. Zodat elke vlissinger kan genieten van dit park. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 18:22:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Vakantiehuisjes, vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur, wandelpaden, zitplekken, speeltoestellen van natuurlijke materialen die passen bij 

de omgeving voor kinderen en voor sporters, een waterparcours voor kinderen om in te 

spelen, dieren (een opvang voor dieren waar bezoekers van een afstand kunnen kijken zoals 

de mikke maar dan met andere dieren) 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Gebruik de natuur die er is, maak dat mooier en breidt dat uit. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 18:04:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het moet blijven zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 17:11:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Bos en duingebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor Heel simpel. Niets veranderen en vooral niet toegeven aan ondernemers. Er is 
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het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

potentie voldoende in vlissingen. Leg de focus op het vullen en aantrekkelijk maken 

van de binnenstad, dit heeft ongetwijfeld meer rendement. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 17:00:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels, vakantiewoningen, bebouwing algemeen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Beperkte bebouwing, duingebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 16:28:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Uitbreiding bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Samenwerking met natuurmonumenten en / of 

staatsbosbeheer 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 15:11:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos- Hoogbouw en/of te veel bebouwing tov vrijtoegankelijke (dag)recreatie mogelijkheid 
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Westduingebied? en natuur. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ruimte voor natuur (water/bos/velden) en vrije toegang voor wandelen/sporten etc. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Op beperkte schaal zeer ruim opgezette verblijfsrecreatie in het hogere segment, in 

combinatie met (en ondergeschikt aan) vrijtoegankelijke dagrecreatie mogelijkheid 

(grasveld/park en bos) en natuur. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 12:06:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Slagbomen, hekken, meer steen/asfalt/beton, kaalslag struiken en bomen, een verbod 

voor loslopende honden, verbodsbordjes, kapotte bankjes waar de brandnetels 

doorheen groeien 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

De waterpartijen, de bossen en struiken, grasveld, wandelpaden, renveldje voor 

honden, het huidige grote parkeerterrein behouden, afvalbakken 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Het Nollebos laten zoals het is. Als er zo nodig gebouwd moet worden, dan maar bij 

Hotel Westduin in de buurt of in de buurt van de veerhaven waar nog steeds de 

afgesloten autoweg is naar de veerboot die al jaren niet meer vaart. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 11:53:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Extra bebouwing van het gebied met vakantiewoningen, hotels 

e.d. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een groen wandel en stilte gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Geen extra bebouwing, wel inrichten op natuur, wandelen en 

landschapinrichting. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 11:53:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen verdere uitbreiding met gebouwen van welke aard dan 

ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? enkele wandelpaden. Geen verder uitbreiding van routes voor 

terreinfietsen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Rustig natuurgebied waarin geen evenementen worden 

georganiseerd 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 11:26:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 1 Feb 2019 10:51:57 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Loslopende honden, mountainbikes, huisjes, afval/vervuiling van de natuur, jagers, 

bezemwagens, eenden die gevoerd worden met brood, dat is slecht voor de eenden en de 

water kwaliteit. 

Wat wilt u vooral wél in het natuurlijk kringloop,dus dode bomen laten liggen etc, een wilde bloemenweide, stukken van 
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Nollebos-Westduingebied? het bosgebied ontoegankelijk maken voor mensen zodat de natuur/dieren hun natuurlijke 

gedrag kunnen vertonen en minder verstoord worden. Bescherming van inheemse planten en 

dieren. Meer handhaving en het beboeten van mensen die vervuilen of vernielen, ook niet 

vervuilen dus door hondenpoep. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een zo natuurlijk en groen mogelijk gebied waar de natuur met respect wordt behandeld en er 

geen overlast is voor de dieren. 

  

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:41:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiepark met huisjes en hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:39:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes, restaurants.en ook maar enige bedenkbare bebouwing.dus 

nee geen bebouwing. 

Niet tijdelijk. Niet voor vast. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Goed onderhouden groen, hele zitbankjes. 

Extra vuilnisbakken. 

Duidelijke aanduidingen waar de mountenbikers mogen rijden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zo als ti nu is een plaats zonder bebouwing. Of welke onzin nog te 

bedenken valt. 

Een rust en wandelplaats voor mens en dier.  

Een prachtig wandelplaats voor de mens en een groene long van 
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Vlissingen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:38:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Het is goed zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:38:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het Nollebos-Westduingebied wordt bebouwd of wordt gebruikt als vakantiepark. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Dat het Nollebos-Westduingebied wordt behouden zoals het nu is en dat dit gebied 

ook gebruikt kan worden als een recreatiegebied voor bijvoorbeeld kleine festivals, 

foodtrucks of theatervoorstellingen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het Nollebos-Westduingebied wordt behouden zoals het nu is en dat dit gebied 

ook gebruikt kan worden als een recreatiegebied voor bijvoorbeeld kleine festivals, 

foodtrucks of theatervoorstellingen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 15:37:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en een hotel of andere bebouwing. 

Gewoon zo laten als het nu is. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het nu is 

Gewoon een schitterend park 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Beter onderhoud, vooral in de sloten. 

Uit baggeren 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:34:05 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Honde stront 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Gezond groen en geen dood bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Variatie van recreatie en onrspanningsmogelijkheden. 

Modernisering van bestaande gebouwen EN geringe uitbreiding 

toegestaan 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:33:15 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hinde stront 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Gezond groen en geen dood bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Variatie van recreatie en onrspanningsmogelijkheden. 

Modernisering van bestaande gebouwen EN geringe uitbreiding 

toegestaan 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:30:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bouw. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Rustig. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:29:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Geen bebouwing!!!!!! Ik woon in Kampen, kom elk jaar bij zus op vakantie in Vlissingen , het 

Nollebos is prachtig om te fietsen zo'n bijzonder natuurgebied......bij Dishoek is al zoveel 

volgebouwd zo zonde als er nog meer bijkomt!!!!! Alles voor de toeristen? Triest voor de 

bewoners!!!!! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Zo behouden..... 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:28:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, in welke vorm dan ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied, met weinig interventie door mens 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Eigenlijk zoals het nu is. Maar dan bij voorkeur zonder een 

sauna 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:25:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? meer groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zo laten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:24:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen bebouwing!!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bos !!!!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? groot hoog en dicht bos !!!! 

met mooie wandelpaden!!!! 

veel dieren die er nu wonen 

een mooi tehuis geven!!!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:20:56 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Veranderingen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Het groen behouden, het enige plekje in Vlissingen waar geen huizen 

staan. Laat je het zo! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Dat de dieren die daar leven gewoon kunnen blijven. En dat het een 

mooi natuur gebied blijft!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:19:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen hotels en of vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer bomen en struiken,en wandelpaden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een heerlijk bos en wandelgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:19:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uitbreiding natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 15:16:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil geen bebouwing in het Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil dat het bos behouden blijft zoals het is, zodat mijn kleinkinderen ook 

nog kunnen genieten van het enige stuk groen in Vlissingen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Groen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:11:15 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Commercie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 14:31:06 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Behouden van de natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 12:36:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen, appartementen vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 11:14:42 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Veranderingen en gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Groen vlijvend zonder bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 09:38:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Fietspaden of iets dergelijks. Gewoon de wandelpaden behouden en 

opknappen. Ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer activiteiten. 

Dat het bos wordt opgeknapt en dat de sauna iets kan uitbreiden 

zonder dat de natuur eronder lijdt. 

Mooiere wandelpaden waar meer aandacht aan wordt besteed en een 

groter fitness gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos- Een duurzaam ecologisch gebied waar aandacht aan is besteed en waar 
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Westduingebied eruit? meer mensen van komen genieten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 09:38:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Fietspaden of iets dergelijks. Gewoon de wandelpaden behouden en 

opknappen. Ook 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer activiteiten. 

Dat het bos wordt opgeknapt en dat de sauna iets kan uitbreiden 

zonder dat de natuur eronder lijdt. 

Mooiere wandelpaden waar meer aandacht aan wordt besteed en een 

groter fitness gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een duurzaam ecologisch gebied waar aandacht aan is besteed en waar 

meer mensen van komen genieten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 04:13:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes, vakantiepark, hekken 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Huidige gebouwen ook weg en boss uitbreiden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Vol bos, zonder gebouwen of prive gebiedenn, heel de kust van 

walcheren rond. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sat, 2 Feb 2019 22:11:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 21:41:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is! Vooral geen huisjes, vakantiepark! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden, bos, meer 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Mooi park waar gewandeld kan worden in alle rust in de 

natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 21:18:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

geen vakantiehuisjes of een hotel, geen horeca, geen commercie buiten de huidige 

terreinen van sauna en kanovijver. Geen uitbreiding van huidige verblijfsrecreatie. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

natuur, rust, frisse buitenlucht, planten, bomen, vogels, vleermuizen, herten, kikkers en 

padden, .schoon water, goede wandelpaden, toegankelijkheid voor minder validen. 

Beperkte ruimte voor kortdurende festivals e.d. Herstel openlucht theater. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

een natuur- en recreatiegebied van topniveau, beheerd door echte deskundigen, met 

permanente inbreng van inwoners. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 20:41:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing, vakantiehuisjes of hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur. Het is momenteel prachtig en moet zo blijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een natuurgebied waar Vlissingers, recreanten en toeristen van de natuur, 

flora en fauna, kunnen genieten in stilte. Het groene hart van de stad! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 19:04:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisje ! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het een mooi wandel gebied blijf voor alle vlissingers en andere 

mensen uit Walcheren . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Mooi groen .netjes en verzorgd met bankjes en mooi uitzicht . 

Voldoende prullenbakken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 19:04:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisje ! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos- Dat het een mooi wandel gebied blijf voor alle vlissingers en andere 
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Westduingebied? mensen uit Walcheren . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Mooi groen .netjes en verzorgd met bankjes en mooi uitzicht . 

Voldoende prullenbakken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 2 Feb 2019 18:29:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantie huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel natuurlijke begroejing 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? veel natuur en toeganglijk voor publiek 

  

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:21:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen grote recreatiegebieden en/of vakantiehuizen. Het bos moet 

blijven hoe hij is! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het bos zelf natuurlijk en genoeg wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een mooi gebied waar mensen en dieren heerlijk kunnen 

ontspannen en wandelen! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 16:20:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en een hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? heerlijk blijven kunnen wandelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? het zou voor mij wat wilder mogen worden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:19:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Van natuur genietenzo als het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Opgeknapt en voor iedereen die van het bos kan 

genieten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:18:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, een plek waar mens en dier kan wandelen, sporten, genieten van de 

natuur. Er is al zo weinig bosgebied in de Gemeente Vlissingen en de Provincie 

Zeeland. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Geen bebouwing, liever nog wat landbouwgrond wat daar is proberen op te 

kopen van de boeren en er een groter natuurgebied van te maken.  

Als het de gemeente te doen is om meer geld... 

Meer geld/toeristen trekken kan ook als er op de boulevard iets gedaan wordt 

met het voormalig Hotel Brittania. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:16:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing! Geen tenten, geen hutjes, gewoon 

niks! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en duin 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Met rust laten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:12:06 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Recreatie in natuurgebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Recreatie in natuurlijke omgeving 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:11:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing en loslopende honden. 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en dagrecreatie. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Huidig bos behouden met aandacht voor de rijke natuurwaarden 

die het bos heeft. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:11:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing noch groot noch klein 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het is maar wel graag een paar 

vuilnisbakken 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zoals het nu is ZONDER sauna of andere bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:10:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel groen en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Unieke vegetatie, puur wandelplezier, een gebied om tot rust 

te komen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 16:08:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Het Nollebos behouden zoals het is, geen vakantiehuisjes en 

recreatiegebieden 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het behouden zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu eruit ziet, alleen moet er meer gezorgd worden 

voor het zwerfvuil. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:06:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? GROEN-PARK 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? GROEN PARK 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:02:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Niks, gewoon zo laten. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het bos goed onderhouden wordt en het behouden wordt zoals het nu is. 

De rust die het uitstraalde. Laat het geen geld object worden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het met rust gelaten wordt. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:02:39 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing daar. Ik wil dat het bos- en duingebied blijft zoals het is: 

natuurgebied. 

Ik ben op zich voorstander van meer mogelijkheden tot verblijf (hotels, 

vakantieparken) in die buurt, maar dan in het achterland, niét in het Nollenbos! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bos en duinen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is. Verblijfplekken in het achterland, in de buurt van Vlissingen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:00:45 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? drugsdealers 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? veiligheid 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

gewoon een mooi stuk natuur met 2 fatsoenlijke 

bedrijven erin 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:00:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing in wat voor vorm dan ook. 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer groen ,bommen, planten . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur gebied! Een geen bebouwing. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:59:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Verdere uitbreiding van de bestaande bebouwing in het gebied. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Laat het bos bos zijn ! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

De toekomst voor het Nollebos zou zijn dat het een echt bos gaat 

worden waar de natuur zijn gang kan gaan. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:58:48 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en Hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat de natuur behouden blijft 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Hoop op meer onderhoud zoals meer bankjes en een overkapping voor 

te schuilen als het slecht weer is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 15:58:18 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil geen recreatie gebeuren in het nollebos, geen vakantiehuisjes, geen opvang 

huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil dat het blijft zoals het er nu uit ziet! Gewoon een bos zoals het hoort! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het blijft zoals het is! Er leven heel veel dieren in het bos die jullie allemaal 

dood willen maken om alleen maar geld te verdienen. Het nollebos moet een bos 

blijven!  

 

Zoveel natuur word al verpest, hou dit zoals het is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:56:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing / bungalows 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, zoals het nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Lekker laten zoals het is, het is een uniek stukje groen in je stad, een van de 

grootste pluspunten van Vlissingen. Als dit verdwijnt krijg je het nooit meer 

terug. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:56:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes, hotels en parkeerplaatsen. Waarom moet dat nou in het bos? Er zijn zat 

terreinen waar dit soort voorzieningen gebouwd kunnen worden. Doe eens iets met 

dat bouwterrein van de schelde ofzo. 
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Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Veel groen want dat is er gewoon veel te weinig. Een mooie omgeving met veel 

natuur en waar mensen heerlijk kunnen wandelen en genieten van al dat moois 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi verzorgd park met veel groen en waar je heerlijk uren kunt wandelen en 

genieten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:53:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen bedrijven, horeca, huizen, hotels, bewoning 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

natuur, 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

een klein natuurgebied waar iedereen kan wandelen, genieten en 

rusten in een groene omgeving. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:49:19 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huis 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Alleen maar natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Allemaal maar natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 15:48:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groengebied (bos, duinen e.d) 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooi wandelgebied/ groengebied voor dier en mens 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:45:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen hoogbouw, geen nieuwe horecagelegenheden, geen voor derden 

afgesloten delen, geen nieuwe woongebouwen dus ook geen vakantiewoningen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Behoud van de open toegankelijkheid van het gehele Nollebos-/park, behoud 

van het groen en water, onderhoud van het groen, rust en stilte. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Bos, groen en water als bestemming van het gebied zonder bouw van hotel(s) en 

(vakantie)woningen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:45:15 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

bebouwing, vakantiehuizen, afbreken van ons mooie groen waar wij vlissingers heel veel van 

genieten en onze kinderen ook, Wij wonen hier het is onze tuin 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

dat het blijft zo het is en dat er naar ons vlissingers en zelfs toeristen die juist om het mooie 

groene komen,geluisterd wordt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

dat het blijft zo het is,wie weet zelfs nog groener. 

dat wij vlissingers er van kunnen blijven genieten,met onze kinderen,kunnen blijven sporten( 

gezond blijven) relaxen en weg van de drukte en moie natuur wandelingen ( wie weet onder 

begeleiding van experts van de natuur met mooie verhalen,scholen er vaker heen gaan voor 

educatie. ,maak er anders een groene leerzame educatieve sector van 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:44:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? verandering, bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? laten zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? waar nodig opknappen verder niks aan veranderen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:43:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Steen en beton 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en recreatie om te ontspannen  

Benoem dit als de groene long van Vlissingen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Vrije wandelpaden en aparte fietspaden/mtb  

En behoud van het groen.  

Openlucht theater in ere herstellen voor kleinschalige 

optredens 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:43:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos- Een vakantiepark 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


156 
 

Westduingebied? 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Zoals het nu is; bos, wandelpaden, rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

GEEN projectontwikkelaars ed, maar gewoon een bos... Dat de huidige 2 

ondernemers doorontwikkelen prima, maar niet veel groter dan nu. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:42:42 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Steen en beton 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en recreatie om te ontspannen  

Benoem dit als de groene long van Vlissingen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Vrije wandelpaden en aparte fietspaden/mtb  

En behoud van het groen.  

Openlucht theater in ere herstellen voor kleinschalige 

optredens 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 15:42:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes. Geen hotel. Dus geen verdere 

bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Goed onderhouden waterpartijen en bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Rust, ruimte en natuur 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:18:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantieparken 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Genieten van rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is, zonder vakantieparken 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:18:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, loslopende honden, afval, parkeerplaatsen, auto’s, 

lawaai, muziekfestivals etc 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bomen, bloemen, vogels, egels etc. En de sauna mag terugkomen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Oase van groen en rust 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:14:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Vakantiehuizen of hotels.. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Hou het een recreatiegebied dat voor iedereen toegankelijk is.. maak het aantrekkelijk.ook voor 

hondenbezitters.. desnoods rondom de trimtoestellen een hek dat voor iedereen wel 
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Westduingebied? toegankelijk is maar niet voor hondjes .op die manier kan iedereen van de rust en de ruimte 

genieten.. laat het gebied zoals het is en onderhoud het zoals het moet.. een 

landschapsarchitect inhuren maakt de scheiding tussen de burger en het bestuur alleen maar 

groter.. men zou er beter aan doen om het vertrouwen van de burger weer terug te winnen 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Als men dan toch zo specifiek wat wilt laten ze dan de burger echt hun inbreng geven en 

ongeacht de uitkomst dat de gemeente raad haar toestemming geeft.. en niet uiteindelijk nog 

moet gaan bekijken of dat wel mogelijk is . De enige manier om het vertrouwen weer te 

herstellen is om de burger ook echt mee te laten tellen en de plannen die gezamenlijk gemaakt 

zijn ook zonder voorwaarden uit te voeren 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:11:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

hotel en vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

ongerepte natuur met meer mogelijkheden voor sport en ontspanning, 

zoals mountainbiken, paardensport, tennis etc 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

hetzelfde als nu, maar dan gemoderniseerd v.w.b. sport en ontspanning 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:10:57 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur,wandel paden,mtb parkoer en ruiterpaden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Lekker zo laten. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:09:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ik wil geen moderne dingen. 

Niet vol bouwen.  

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ik wil dat de natuur behoud wordt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Behoud van de natuur aub. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:07:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiepark/ vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Precies zo houden als het is, er wordt al zoveel groen opgeofferd. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het een mooi stukje natuurpark laten zijn, zoals het is, een plek om 

op adem te komen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:05:18 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen in alke vormen en maten 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur bomen beestjes bloementjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het is een recreatiegebied voor alle mensen zoals het 

altijd bedoeld was. 

Hiet is geschonken aan alle vlissingers om een stukje schone 
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natuur te hebben 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:04:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? De natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:01:45 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing ,huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Nog meer groen en wandelgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:00:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Te veel bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Mooie vakantie huisjes waardoor vlissingen vooruit gaat ipv stil 

staat of achter uit gaat 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Mooie vakantie huisjes met mooi groen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:59:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en wandelgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een aantal huisjes max 50 

Met veel groen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:58:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen, mooie wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 16:57:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Een natuurgebied waar men de hond kan uit laten, wandelen, sporten. Het grote 

grasveld kan gebruikt worden voor evenementen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het saunacomplex zou verbouwd moeten worden. Het zou een frisse 

Scandinavische uitstraling moeten krijgen met een terras, waar je overdag koffie 

met gebak of kunt lunchen.  

Het Nollebos zelf moet natuur blijven, geen vakantiehuisjes erbij! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:54:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Hoogbouw, groot verlies van natuur, bebouwing die niet past/opgaat in de 

bestaande invulling, nieuwe commercieele invulling (naast het bestaande 

aanbod) 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Beperkte uitbreiding van de huidige ondernemingen, laagbouw met respect voor 

de omgeving, ruimte om te recreeren, 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een gezonde balans, waar ruimte is voor recreatie en ondernemen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:53:56 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bungalows 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laat het zoals het is. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:51:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

elke vorm van bebouwing, uitbreiding of nieuwbouw, geen van deze twee 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

de huidige situatie handhaven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

met wat gericht onderhoud en wat nieuwe bankjes blijft het eigendom van 

de bewoners van de gemeente Vlissingen gewoon bestaan 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:50:27 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Niks behalve zoals het nu is!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het blijft zoals het is. En dat de op geld beluste wolven er met 

hun vieze klauwen vanaf blijven! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:48:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen grootschalige bouw van vakantiewoningen, eventueel een (beperkte) uitbreiding 

van/rondom de Kanovijver en de sauna (max 30 woningen) . ZEER ZEKER GEEN HOTEL , 

laat staan hoger dan 3 verdiepingen bovengronds. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Rust, ruimte en natuur voor de inwoners van Vlissingen. Minder ingrijpen in de 

natuurlijke begroeiing waardoor de natuur zich meer kan ontwikkelen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zoveel mogelijk behouden , liefst in een nog wat ruigere staat (minder snoeien) . Meer 

bos, minder park. Voor de liefhebbers van architectonische natuur is er het compensatie 

gebied. 

Even niet vergeten dat degenen die niet naar het Rittemse Bos kunnen door welke 

omstandigheid dan ook, op het Nollebos aangewezen zijn. Er ligt tussen het 

compensatiegebied en Westduin nog een mooie strook geschikt voor bebouwing. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:45:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Woningen Hotels etc 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandel en fietspaden en dat de honden mogen loslopen, voor de 

rest zo laten zoals het is! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is en vooral niet gaan bouwen! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:45:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes alles dicht bouwen met huisjes net als in dishoek dat is zo een 

akelig gezicht en niet gied voor de dieren in t bos 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer bomen en afvalbakken aangezien dat je nu om de 10 mtr plastic en 

blikken in de bosjes zie liggen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos- Zoals t nu is maar dan net iets meer variatie in bomen meer t idee als t bos 
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Westduingebied eruit? op de kop van schouwen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:45:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals nu! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:41:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

hoogbouw, vakantiepark meer dan 10 huizen, 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

recreatie ruimte, aparte plek om honde te laten kakken. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

vrij toegankelijk recreatiepark 

ruimte voor bestaande ondernemers om bedrijf te runnen. bv kanovijver beperkt 

uitbreiden (waarom niet overal kunnen kano varen?  

Wellness , als die huisjes nodig heeft kleinschalige , bv 10 stuks in landschap passend 

in buurt van huidige parkeerterrein. rest van park gewoon een park. (mischien met 

een muziektent.... ;) ) 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 16:39:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het blijft zoals het nu is een mooi natuurgebied en geen 

recreatie. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een mooier natuurgebied met veel flora en fauna zou heel 

mooi zijn. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Dat het blijft zoals het is mooi natuurgebied met veel flora 

en fauna. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:38:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, laat het zoals het is, er wordt al zoveel gekapt 

qua groen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer groen!!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Meer groen, wandelpaden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:37:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Enige vorm van bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur en de historische waarde behouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Dat het historisch besef en behoud van historische waarde.  

Dit besef is niet het sterkste in politiek Vlissingen. Het 

projectmanagement (geld) is de bovenliggende partij. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:35:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:30:57 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing van welke aard dan ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en de huidige wandelpaden gewoon onderhouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is. Geen extra bebouwing. Vroeger was het ook leuk 

met een kudde koeien. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:28:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuizen,bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurgebied 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied-wandelpaden- park 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 16:24:18 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? mensen moeten vrij kunnen wandelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? moet blijven zo als het is 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:15:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Recreatie bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Goed verzorgde wandelpaden in een mooie natuur met 

rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Laten zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:14:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


169 
 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bos,wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? natuurbeleving voor mens en dier. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:11:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Rust en ruimte om te wandelen en te recreeren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is. Het is gegeven aan de vlissingsebevolking en niet aan 

het gemeentebestuur! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:01:06 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niets.. het is mooi genoeg. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo groen mogelijk ..en zoiets als de kano vijver... 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:00:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


170 
 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Horeca, recreatie, winkels. Drukte 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuurbehoud. 

Natuureducatie. 

Museum. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is. Beschermd gebied van maken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:00:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantieparken en hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Rust, de dieren die er thuis horen en zoveel mogelijk groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi wandelgebied waar rust heerst en wandelpaden waar je ook kan lopen als 

het eens geregend heeft. Ik mis de schelpen die vroeger jaarlijks uitgereden werden. 

Te duur waarschijnlijk 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:00:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niets.. het is mooi genoeg. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo groen mogelijk ..en zoiets als de kano vijver... 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:58:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing! Sauna mag verbouwd worden maar verder 

niks erbij ! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zoals het nu is aub !  

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Aub laten zoals het nu is , ik wandel er 2x per dag , en het is er 

zooo mooi 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:57:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing!!!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, rust, groen,wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Behoud van natuur, rust 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:57:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes. Loslopende honden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Puur natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Voor fietsers en voetgangers. Auto en brommer vrij. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:52:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:51:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niets gewoon zo laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:50:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Niets gewoon zo laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 17:49:07 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Commerciele aktiviteiten 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuuren wandelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Bescherming van de natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:43:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een vakantiepark. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden en veel natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het zo blijft als dat het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:37:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat er gebouwd gaat worden, nog geen steen! Niks! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Mooie wandelgelegenheid, rust, veel...heel veel groen en bomen en dieren. Misschien 

een leuke natuurspeeltuin voor kinderen, zoals speeltuin Hoogerzael in Middelburg. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Dat de oevers gerepareerd worden, dat als er geen geld is voor onderhoud zoals gezegd 

wordt, er wordt gezocht naar een oplossing hier voor en vooral DAT HET NOLLEBOS 

BLIJFT ZOALS HET NU IS, DUS ZONDER BEBOUWING EN/OF RECREATIE 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:35:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bungalow park - bebouwing. projecten gericht op winst voor 

de mens. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen, struiken, planten, dieren, natuur dus. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is en mensen van de natuur en gezonde lucht 

laten genieten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:34:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen, rust, natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel groen met ruimte voor mens en dier. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:33:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen extra bebouwing. Laat het zoals het is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een leuk stuk park waar je vrij kan wandelen, fietsen je hond 

uitlaten en joggen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Houden zoals het is iets wat mooi is hoeft niet te veranderen 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:31:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huisjes/ bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? goed beheerd bos gebied met wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

een groene uitvlucht voor wandelaars, de natuur als 

medicijn! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:30:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ik ben tegen een bebouwing van het gebied omdat wij blij moeten zijn 

met elk stuk natuur wat wij hebben. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Zo weinig mogelijk aangetaste natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Onaangetast en met wijzig mogelijk hondepoep! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:28:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos- Vakantiewoningen, hoge bebouwing, meer parkeerplaatsen, 
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Westduingebied? verhuurwoningen, woningen, gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bos, wandelpaden, grasvelden, vijvers, evenementen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Onderhoud bos zoals het nu is. Vrij van toeristenwoningen, woningen, 

toegankelijk voor iedereen met huisdieren. Evenementen welkom.  

Herbouw van bestaande gebouwen mogelijk, zonder uitbreiding naar grotere 

gebouwen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:27:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantiewoningen, hoge bebouwing, meer parkeerplaatsen, 

verhuurwoningen, woningen, gebouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bos, wandelpaden, grasvelden, vijvers, evenementen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Onderhoud bos zoals het nu is. Vrij van toeristenwoningen, woningen, 

toegankelijk voor iedereen met huisdieren. Evenementen welkom.  

Herbouw van bestaande gebouwen mogelijk, zonder uitbreiding naar grotere 

gebouwen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:27:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? gebouwen, industrie, woningen, vakantie parken, hotels, 

restaurants enz. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bos bomen water dieren natuur met hier en daar 

wandelapaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

een natuutgebied 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:25:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing... 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Planten en bomen daarom is het ook een bos!? 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zo laten of uitbreiden zodat je er nog met de kinderen een 

wandeling kan maken 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:22:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Zeurende populisten 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Iets wat vlissingen nodig heeft: ruimte voor (duurzaam!) toerisme 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een mooi duurzaam tiny house park wat eindelijk wat leven in Vlissingen brengt. 

Belachelijk dat er zoveel tegenstand is terwijl er zoveel werkeloosheid is en zoveel 

schulden zijn. En belachelijk hoe sturend deze enquete is, dit kan je amper serieus 

nemen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:22:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Niet nog meer bebouwing! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en veel groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een goed onderhouden park waar we trots op kunnen 

zijn. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:20:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 17:19:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? laten zoals het is! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen en groen! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? laten zoals het is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 17:18:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bomen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? 1 grote parking 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:28:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zo als het is : natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Niets veranderen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:23:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

onder geen enkel beding mogen hier vakantie huisje of hotel gebouwd worden. 

het is een wandel en recreatiepark,het hoort bij vlissingen,en het moet zo blijven. 

de bestaande sauna hoort hier niet,en moet verdwijnen uit het nollebos. 

de kanovijver mag er wel blijven,het is een ontspannings gelegendheid,en is aan de 

rand gevestigd. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

wat meer voorzieningen om te recreeren zoals picnicktafels en wat meer 

zitbankjes. 

ook wat meer speelvoorzieningen voor kinderen zouden niet verkeerd zijn. 

o.a een jeu de boules baan ,en een panna kooi voor de jeugd om te voetballen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

het nollebos laten zoals het is,en met de bovenstaande voorzieningen is het een 

heerlijke plek om te wandelen,door heen te fietsen,en van de rust te genieten die 

er heerst. 

hier hoor je de vogels fluiten,en komen de eenden naar je toe voor een stukje 

brood. 

het is een schitterend bos en dat moet tot in lengte van jaren zo blijven. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:59:06 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen huisjes en hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het bos, bos blijft! Ik snap wel dat de sauna en de kanovijver willen 

vernieuwen en dat juig ik ook toe. Maar beperk het tot deze twee bedrijven. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Goed onderhoud van het huidige bos. En vernieuwi g kanovijver en de sauna. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:54:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en park, natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuur voor iedereen, jong en oud, arm en rijk, 

hondenbezitter of niet. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:43:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, vakantiehuizen, hotel enz 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, stilte, bescherming wild. 

Onderhoud sloten en plassen. 

Kapotte afvalbakken en bankjes vervangen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uniek beschermd natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:42:27 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, vakantiehuizen, hotel enz 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, stilte, bescherming wild. 

Onderhoud sloten en plassen. 

Kapotte afvalbakken en bankjes vervangen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uniek beschermd natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:40:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en recreatie mogelijkheid 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een groene , rust oase 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Sun, 3 Feb 2019 19:39:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het zoals nu erbij blijft liggen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantiepark bouwen, dit zal omzetstimulerend werken voor de middenstand 

(stad Vlissingen) die nu door het huidige beleid een spook stad is waar iedereen 

wegblijft 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zoals hierboven gezegd 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:38:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur wandel en sport mogelijkheden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

De natuur behouden. Respectvol zorgen voor het stukje bos en duingebied dat zo 

mooi grenst aan onze bruisende stad. Laat dit gebied er zijn en blijven om de rust en 

natuur op te kunnen zoeken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:34:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? hoogbouw. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen, bloemen, wandelpaden, fietspaden, weiden, watertjes. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

openbare toegankelijkheid, betere geleidelijke aansluiting met de 

stad en duinen. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:34:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? extra bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? laten zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het er nu uitziet!!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:33:18 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat alles blijft zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Houdt alles zoals het is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:31:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Een grootschalig recreatiepark. Huisjes en een zg. 

centrumvoorziening. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Kleinschalige voorzieningen in een goed onderhouden bos. 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een goed verzorgd bos met een aantal (openbaar toegankelijke) 

voorzieningen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:25:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat dit gebied met rust gelaten wordt 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:10:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing op welke manier ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Laten zoals het nu is, mooi stukje natuur voor iedereen begaanbaar. Wij 

wandelen er heel graag! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een stuk natuur waar mens maar vooral dier kan gedijen en waar heel veel 

flora en fauna de kans krijgt om zich te ontplooien. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:07:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bos en natuur behouden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Meer gratis parkeergelegenheid met behoud van het Nollebos en het 

Westduingebied. Wees zuinig op de natuur van Zeeland! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 19:04:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing, met welke soort huisjes, appartementen of 

wat dan ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en water en wandel/fietspaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een natuur recreatie gebied, zonder bebouwing, zonder 

gemotoriseerd verkeer. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:58:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Wat ik zeker niet wil, is dat het nog net zover achteruit gaat als ik mij kan herinneren van de 

afgelopen 40 jaar. Natuurmanagement is aan de ambtenaren van de gemeente Vlissingen niet 

besteed. (Welk management wél, weet ik ook niét.) 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Een mooie balans tussen een park voor recreanten (dagjesmensen en inwoners) en een vorm 

van inkomsten uit het gebied is gewoon nodig om dit gebied voor Vlissingen te behouden. Een 

beperkt aantal huisjes (met strikte bouwvoorschriften, passend in de omgeving) en wat 

openbare ruimtes (in Australië zijn er bijvoorbeeld overdekte 'buitenkeukens' met bbq) om met 

familie en vrienden te ontspannen. Zeker nodig in stedelijk gebied waar de mensen zélf over 

steeds minder (buiten)ruimte beschikken. 

Hoe ziet uw ideale Zoals ik hierboven heb beschreven eigenlijk, misschien in het verkeerde vakje. 
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toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:57:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooie natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:52:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Recreatie gebied voor gemeente Vlissingen en omgeving. Wandelaars, 

honden, brommers, kinderen, mountain bikers 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Handhaving vd huidige situatie 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:51:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Blijven zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:48:39 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwen met woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Alles bij het oude laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zoals het nu is, zonder veranderingen door de 

gemeente 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:47:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes of andere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur rust en genieten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het het groene hart blijft van vlissingen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:45:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Absoluut geen bebouwing voor welke doeleinden dan ook!! Er zijn al 

faciliteiten genoeg voor de toeristen in de buurt van bos en strand. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Het nollebos zo houden hoe het nu is 

De rust .. vele wandelpaden.. genieten van de vogels en met een beetje geluk 

ook reeen spotten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het mooie groen en water houden hoe het nu is!!  

Ik zou het echt verschrikkelijk vinden, als het bos niet blijft hoe het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:37:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing waardoor minder groen. Onrust door toerisme. 

mogelijk meer vervuiling 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Rust ruimte en natuur. Een plek om even tot rust te komen. Kunnen genieten 

van de stilte. Een plek om heerlijk te kunnen wandelen./ hardlopen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is!!!!!!! 

Alsjeblieft! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:35:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er bouwwerken worden opgetrokken. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat 't karakter vsn 't gebied blijft zoals 't is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Behoud van dit uniek dicht op de stad gelegen groengebied voor na 

ons komende generaties. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:32:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en geen vakantie park 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? En mooi nollebos er zijn er maar weinig van in 

Zeeland 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een mooi bos voor ons nageslacht 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:29:50 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en ruimte 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Precies zoals de situatie nu is. Niks mis mee. Niks 

veranderen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:29:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Grootschalig bouwen zodat het enige groen in de stad weg is 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, natuur, tennis en kleine bebouwing/ vernieuwing 

sauna complex 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Mooi duin- bosgebied waar je kunt sporten-wandelen - 

rusten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 18:27:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Veel groen,vogels en andere dieren die er nu leven. en veel bomen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Heel veel groen en heel veel bomen en natuur voor de dieren die er leven. 

En dat de mens te gast is in hun woongebied. 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 11:34:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het n vakantie park wordt 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het n mooi natuurgebied blijft waar je lekker kunt 

wandelen en vissen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Laten zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 11:19:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Toerisme 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:47:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Alle vormen van bebouwing, commercieel dan wel niet-commercieel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, wandelpaden, rust. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Precies zoals het nu is. Een oase van rust en ruimte in een dichtbevolkt 

en steeds drukker wordend gebied. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:45:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:33:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Behoud van de natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? De flora&fauna precies te laten wat het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:22:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Teveel bebouwing, zodat er niets meer overblijft van Nollebos 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Niet te veel bebouwing, kleinschalig bij Sauna en omgeving, verder niet 

Bij weggaan Tennis Dos compensatie bebossing. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Kleine aanpassing rond tennisarm, bebossing en kleinschalig park rond 

Sauna, zoals bij Dishoek Roompot 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:22:03 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Uitbreiding bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Zo laten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Groen en diversiteit aan natuur. Groene long van de stad. Plek waar 

kinderen kunnen spelen. Mensen kunnen wandelen 

 

Wel voorstander van evenementen als (kleinschalige) festivals 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 10:11:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Groen natuurlijk 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Weg met de kano vijver. Of een andere ondernemer hier in . Eentje die wel wat aan 

zijn zaak wil doen. Voor de rest hoop ik op veel groen en wandel plezier in het bos. 

Zonder huisjes. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:54:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing en vakantiewoningen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ruimte voor natuur en recreatie 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Behoud van de groene long en meer ruimte voor bomen en 

groen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:39:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en wandelpaden 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Laten zoals het is. Onderhoud 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:20:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Geen drukte, geen huisjes, geen extra wegen, geen bomenkap 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil behouden wat er nu is; een klein park/bos dat ik zag ontstaan. Nu is het dan eindelijk 

volwassen en mooi geworden. Er is weinig groen in Vlissingen, onvoorstelbaar dat ze dit 

kostbare plekje kleiner willen maken voor commerciële doelen. Er is genoeg ruimte in 

Vlissingen om te bouwen. Waarom in het enige groen dat we hebben? 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Uitbreiden van groengebieden, rust behouden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:17:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

uittbreiding van het bestaande ondernemers, geen bouw in het Nollenbos. 

Het is groen en bljft groen. Binnen de bestaande kavels kunnen ze renoveren. 

Van de gekke dat twee ondernemers meer prioriteit krijgen dagen de inwoners van 

Vlissingen. Het is van de gekke dat de Raad niet wil terugkomen op eerdere afpraken. De 

burgers in Vlissingen krijgen steeds te maken met nieuwe afspraken die de oude 

vervangen 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

natuur, fiets en wandelpaden en een heel goed onderhoudsplan voor de komende jaren 

Het groene hart van Vlissingen wordt een beschermd natuurgebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

natuur, fiets en wandelpaden en een heel goed onderhoudsplan voor de komende jaren 

Het groene hart van Vlissingen wordt een beschermd natuurgebied. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:15:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing! Geen huizenbouw dan wel vakantiewoningenpark 

en wegen. 

 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen! Beplanting, bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuur een groene buffer 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:07:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

geen huisjes 

geen extra bebouwing 

geen extra touristische attracties 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

handhaven van de aanwezige natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

door het Nollebos verder laten groien ontstaat een biotoop die heel belangrijk 

is voor het climaat en deze omgeving. Het is bijzonder en uniek in Zeeland. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 09:07:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen extra bebouwing. Geen andere toeristische attracties. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Handhaven van de aanwezige natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Door het nollebos verder te laten groeien ontstaat een biotoop die 

belangrijk en bijzonder is voor deze omgeving.. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 08:56:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Sturende enqûetes van 3 vragen 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Eerlijke, lange enqûetes met kwaliteitsvragen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het nollebos kan toegankelijk zijn voor alle Vlissingers en daarbij ook gebruikt worden 

op een duurzame manier voor toerisme. Vlissingen moet dit soort kansen niet afslaan, 

kijk hoe de schuldenlast ervoor staat. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 08:11:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen vakantie vungalows 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en ruimte 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een nette horeca gelegenheid en maximaal een 

resort motel voor +/_100 gasten. 

Alles laagbouw zodat het in het bos wordt 

opgenomen 

 

 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


197 
 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 07:01:24 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat het blijft zoals het is, een heerlijk mooi bos om lekker in te wandelen! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat het een prachtig natuurgebied blijft waar jong en oud kunnen blijven 

genieten van de natuur, zonder dat er overal vakantiehuisjes of andere 

bebouwing is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 06:51:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? wandelgebied en bossen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? laten wat het is en onderhoud doen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 06:43:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing in Nollebos- Westduingebied. 

Wat wilt u vooral wél in het Bebossing, mooie wandelpaden, dieren, veel grien. Een prachtig stukhe natuur om te 
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Nollebos-Westduingebied? recreëren. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Veel diverse bomen en struiken, zodat er ruimte is voor dieren. Vogels, herten . Goed 

onderhouden wandelpaden en waterpartijen. Een heerlijk stukje natuur/recreatiegebied 

vlak bij de stad, voor iedereen om van te kunnen genieten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 06:38:37 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing! Eventueel beperkt uitwerking toezeggingen aan sauna en 

Kanovijver. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Opnieuw onderhoud in park. Het is verloederd. Kapotte banken vervangen door 

dezelfde als op Boulevard. Wat picknicktafels erbij. 

Kapotte prullenbakken vervangen en hondenstations met zakjes neerzetten. Zeker 

bij parkeerplaats. 

Speeltoestellen voor kinderen door het hele park. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Wat het nu is. Een leuk park, waar je fijn wandelt, met of zonder kind. Met of zonder 

hond. Waar je op een bankje een poos lekker zomaar zit. Waar nog meer gepicknickt 

kan worden. 

Waar, zoals nu, grif gebruik gemaakt wordt vd mountainbikeroute. 

Een park voor de Vlissingers en de rest van Walcheren. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 06:07:48 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Geen verandering 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Nollebos-Westduingebied laten zoals het is. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 05:26:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes, hotels, bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, groen. Rust, flora fauna, 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een gebied waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven. Ruimte 

voor wandelen, hardlopen, mountainbiken 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 04:15:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

De rust en ruimte die er nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Laat het gebied zoals het is, het park, het bos is voor ons Vlissingers een plaats 

om te wandelen en ontspannen, vakantiehuisjes met toeristen horen daar niet 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 04:04:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Situatie zoals ie is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals de situatie nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 03:32:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiehuisjes, pretpark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 01:25:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Behouden zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 00:27:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? toeristen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? local people rond lopen 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? rustig lekker wandelen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 23:47:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel bomen en groen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 23:34:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Géén Bebouwing met huisjes of een hotel. Ik zou het doodzonde vinden als dit mooie stukje 

Vlissingen wordt opgeofferd aan korte termijndenkers. De rust en schoonheid van dit gebied en 

het strand zijn juist de reden dat we graag naar Vlissingen blijven komen waar ik ben 

opgegroeid. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur en rust. Ook dat dit goed wordt onderhouden: goed bewandelbare wandelpaden, 

goede fietspaden, enkele mooie visstekken en goed onderhoud van het bos. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Voldoende geld voor onderhoud van dit gebied om het misschien qua natuur en rust nog wel 

mooier te maken dan het al is. Misschien een paar mooie Zeeuwse trekpaarden in de wei! 

(Wandelpaden herstellen met slechte kwaliteit materiaal is een goed voorbeeld hoe het niet 

moet) Vooral dit mooie stukje Vlissingen behouden voor de toekomstige generaties zoals het is. 

Met volbouwen verliest het zijn aantrekkingskracht en hebben we straks weer (voor een groot 

deel van het jaar) een lege huisjespark extra in Zeeland. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 23:26:42 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust , 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Nog meer bomen en wandelgebied! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 22:51:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur om van te genieten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Uitbreiding bos wat goed onderhouden word 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 22:44:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

hotel met veel kamers, hoogbouw, massaal vakantiepark, 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

betrekken bij Vlissingen, het is nu zo'n doods afgelegen plek 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

kleinschalig vakantiedorpje met luxe huizen, sauna, uitspanning met 

versnaperingen, kabelbaan naar het strand. vooral park voor de Vlissingers. 

 

 

mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


203 
 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 22:42:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Beton en steen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Alles laten zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 22:39:03 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo laten! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:58:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Ik wil geen bebouwing. Geen hotels, vakantiehuisjes en grootschalig 

uitbreiding van bestaande bedrijven et cetera. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos- Het moet natuur blijven zoals nu en niet volbouwen. 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


204 
 

Westduingebied eruit? 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:37:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur en rust 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Behouden zoals het is. Evt kanovijver aanpakken voor recreatie en daar ook hotel, 

alhoewel er nog een leeg staat op het mooiste plekje van vlissingen. Bebouwing kan 

op zoveel plekken, maar niet in ONS bos 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:24:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil niet dat het Nollebos-Westduingebied voor meer dan 10% voor niet-vlissingers 

geëxploiteerd wordt 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Harmonie tussen natuur en menselijke recreatie. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Ik zie het Nb-Wd gebied als een groene oase in de eerste plaats voor Vlissingers en op de 

tweede plaats voor diegenen die bewust in Vlissingen willen komen. Dus niet voor random 

geronselde portemonee-vullers. Enige bebouwing is mogelijk om huidige exploitanten te 

behouden, echter niet om een kompleet nieuw ondernemersplan in de markt te zetten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
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Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:13:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:06:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing of enige verandering in het Nollenbos- 

Westduingebied. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? De rust die er nu heerst. 

Onderhoud aan het bos. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Lekker laten zoals het nu is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:04:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Houden zoals t nu is! 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 21:04:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Houden zoals t nu is! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:59:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bebouwing van vakantie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur en wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? gewoon laten zoals het is ,alleen onderhouden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:41:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Gecontroleerd natuurgebied waar men kan wandelen met 

loslopende honden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals geantwoord op vraag 2 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:40:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen , restaurant , flats enz 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Nog meer groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo laten , afblijven . Alles slopen ze in vlissingen . 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:34:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Behuizing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bomen planten dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 3 Feb 2019 20:32:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen beton en stenen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groene natuur 
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Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel groen endieren 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:27:53 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huizen alleen maar bos 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? 

Rust en groen voor de dieren!!!!  

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is!!!!!!!!  

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:20:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Recreatie en groene buitenruimte voor iedereen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:02:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Blijven zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een bos voor wandelaars, fietsers 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:54:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

recreatie woningen, hotels e.d. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

geen veranderingen, hoogstens vernieuwing bestaande bebouwing sauna 

en cafe restaurant Nollebos met minimale vergroting 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Geen grote ingrijpende veranderingen, bestaand bos en bomen handhaven 

en niets kappen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:53:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? bouwen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? groen rust en ruimte 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

groen, rust en ruimte  

parkachtig landschap om te wandelen, te spelen te 

recreeeren 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Mon, 4 Feb 2019 17:42:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Uitbreiding natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel meer natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:42:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, rust en ruimte 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurbeheer en geen woongebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:41:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes en andere bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur toegankelijk voor iedereen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Mon, 4 Feb 2019 17:41:31 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes! het moet gewoon bos/groen blijven. Geen 

toerisme. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat er mensen komen met de hond, om te sporten of 

picknicken etc. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het is prima zo als het is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:40:19 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Grootschalige bouw, dealers, rommel en onveiligheid 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Mooie bedrijven, enige (beperkte) uitbreiding en de zaken versterken is prima. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Veilig, mooi gebied voor iedereen, waar je ook lekker een hapje kunt eten, ontmoeting 

en gezelligheid. Zeker een gebied waar de Vlissingers zelf ook welkom blijven. Maar 

waar ook de bedrijven hun ruimte behouden.  

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:34:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, vakantiepark 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelgebied zoals het nu is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurgebied voor wandelaars 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:20:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Niet geen bebouwing in het nollebos - westduingebied. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Nollebos -westduingebied moet zo blijven voor de natuur. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Ideale toekomst voor het nollebos - west duingebied zou zijn dat het zo blijft zodat er 

verschillende dieren in het nollebos - west duingebied dan kan komen,en dat een boswachter 

alles bijhoud in de nollebos - west duingebied zo dat alle mensen ervan kan genieten van wat 

de mensen zien in het gebied,want we hebben veder geen zo mooie nollebos -westduingebied 

en dat moeten we nu behouden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:19:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik zou geen huisjes/ hotels/ toeristische attracties in het Nollebos - Westduingebied 

willen zien. Dit omdat ik de rust en de ruimte enorm waardeer, het wandelen in een 

gebied zonder massatoerisme/ toerisme wat we in Zeeland al genoeg hebben op veel 

plekken.  

Ook voor de dieren/ natuur vind ik het van belang dat het gebied blijft zo als het is. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil dat het gebied blijft zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zie vorige antwoord, voor mij is dit de ideale plek om tot rust te komen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


213 
 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:17:05 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Een volgebouwd vakantiepark, Achterstallig onderhoudt. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Bos, Natuur in combinatie met een vakantiehuisje voor de toerist. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een bos waar activiteiten plaats vinden, Op gebied van sport, Evenementen en 

Toerisme. Er is vast een tussenweg te vinden van vakantiepark en bosgebied. Maak er 

een leuke toeristische trekpleister van! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:16:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen, hotels of andere extra bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel groen, natuur en dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zoals het nu is alleen dan zonder de al bestaande 

bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:10:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes, geen hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het moet zo blijven zoals het nu is 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


214 
 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Niets aan doen, het is goed zo 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:09:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen huisjes of aanverwante verblijfsrecreatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? handhaving van de bestaande situatie 

e.v heel beperkte uit breiding van de bestaande bedrijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

verbreden van de huidige natuurwaarden, mogelijk is het 

gebied nog 

uit te breiden met aanliggende gronden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 17:00:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? GEEN vakantiehuisjes. 

Er zijn al genoeg vakantiehuisjes. 

Het Nollebos laten zoals het is!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Een Nollebos zoals het bedoeld is! 

Een BOS!!! 

Niets meer en niet minder 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Het is prima zoals het nu is . 

Wellicht de Sauna verwijderen, is zowiezo verliesgevend, en 

zeer gedateerd. 

Terug geven aan het bos! geld ook voor de kanovijver! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 16:57:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Laten zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een prettig wandel, fiets- en mountainbikegebied voor iedereen van jong 

tot oud, dat is het nu en dat moet zo blijven. 

De picknick mogelijkheden en trimbaan zijn ook helemaal prima! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 16:46:12 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? een mooi groen wandel[park 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 16:16:03 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen en wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Prima zoals het is! 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 16:06:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing zoals huisjes, hotel e.d. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Behoud en verdere accentuering van de bijzonderheden van dit unieke gebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Als een(gratis) recreatieplek voor iedereen, zoals het bedoeld was en is. Je kunt als 

gemeente een aan de bevolking geschonken park niet ineens terug pakken en het 

een andere functie gaan geven. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 15:29:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen bebouwing, en geen uitbreiding van bedrijven. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur en het trimparcours opgeknapt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals hierboven beschreven: 

Geen bebouwing , wel natuur zodat mens én dier (hond, vogel, mol, hert, 

en...?) ervan kunnen blijven genieten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 15:11:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bungalow parken, ontroerend goed 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Attributen die bestemd zijn voor recreatie 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Dat het blijft zoals het nu is, genoeg ruimte om te wandelen, fietsen en 

desnoods met paard in mindere mate 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 15:08:28 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? behuizing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 14:57:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat er huizen gebouwd gaan worden 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het een bos blijft waar je heerlijk kunt wandelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Dat het zo blijf waar het nollebos voor bestemd is 

bos 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Mon, 4 Feb 2019 14:50:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil dat er NIET bebouwd wordt, dus GEEN vakantiehuisjes of hotel.. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil WEL dat het natuurgebied blijft zoals het is. En het zou een goed idee zijn 

als ook het trimparcours weer opgeknapt en bruikbaar wordt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mijn ideale toekomst beeld voor het Nollrbos-Westduingebied is: dat het voor 

altijd onbebouwd blijft. 

Dus: ZONDER vakantiehuisjes en ZONDER hotel. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 14:28:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Inleveren van gebieden welke tot het nollebos behoren, geen bouw van vakantiehuisjes, 

geen aanleg van meerdere wegen en parkeerterreinen. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Beter groenonderhoud, waar mogelijk, verharde wandelpaden,ivm rolstoelgebruikers, 

meer zitbankjes. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Door nieuwe beplantingen van bomen, struiken maar ook bloemen en goede wandelpaden 

{ rolstoelgebruikers} zullen er zeker meer mensen komen om te wandelen. Ruchtbaarheid 

geven aan de mensen om te komen genieten van het Nollebos. Maar dan moet het bos wel 

aangepakt worden. 

Kanovijver uitbater verplichten om zijn horecagelegenheid op te knappen, want dit ziet er 

vervallen uit. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 14:24:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Bebouwing 
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Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Geef geld uit voor de kanovijver, moderniseer het lijkt mij beter. De sauna ik kom er nooit. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Meer ruimte voor dagrecreatie, barbecues neer zetten met zitmogelijkheden waar iedereen 

lekker met mekaar kan recreëren zie je in veel landen en werkt prima. Natuur laten en geen 

vakantie woningen, het begint met 10 en het eindigt met een park waar wij geen toegang 

meer tot hebben. Project ontwikkelaars de grootste geldwolven die er zijn. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 13:48:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het laten zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Met rust gelaten. Zoals het is, of nog meer natuur om van te 

genieten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 11:52:19 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Huizen. Huisjes. Milieuvervuiling.  

 

Om misverstanden te voorkomen: H-U-I-S-J-E-S. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Bomen. Ander groen. En dieren. 

 

Om misverstanden te voorkomen: B-O-M-E-N. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Er gebeurt alleen iets op het Nollebos-terrein als ALLE in de gemeente Vlissingen woonachtige 

mensen uitgenodigd zijn voor een referendum, én de meerderheid van de inwoners die een 

stem uitbracht voorstander is. Voor het inbrengen van een referendum-vraag zijn 300 

handtekeningen nodig. In één referendum kunnen meerdere vragen worden behandeld. 

Maximaal 2 referenda per jaar. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 10:13:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bossen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Alleen bosgebied 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 09:42:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

extra bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Dit gebied moet een groene long blijven met ruimte voor buitenrecreatie zonder extra 

bebouwing. 

Behoud het park in al zijn facetten waar velen graag sporten, wandelen etc. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een gebied waar mens en dier rust vinden zonder dat het verstoord wordt door 

recreatieve en toeristische bebouwing. 

Uiteraard kan aan de beide hier gevestigde ondernemers ruimte worden geboden voor 

aanpassing en modernisering van hun bedrijf maar niet voor uitbreiding dat ten koste 

gaat van de maatschappelijke ruimte in dit gebied. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 09:16:56 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Beton stenen gebouwen 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen natuur , laat de natuur natuur blijven 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Als deze ongerept blijft en in stand gehouden zoals ie nu 

is !!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 08:51:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

bebouwing van (vakantie)huizen en hotels 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Dat er onderhoud gepleegd wordt in het bos, zodat het een mooie groene plek wordt en 

blijft. Er zijn al genoeg hotels,restaurant, vakantiewoningen. Dat mensen daar kunnen 

samen komen. wellicht dat er een fijn cultureel centrum kan komen, daar heeft vlissingen 

dus echt te kort aan. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

zie 2e reactie 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 08:31:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Onveranderd natuurgebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
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Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 07:57:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Verdere uitbreiding van bebouwing in welke vorm dan ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat lijkt mij duidelijk, laat het zoals het is.  

Het is een prachtig gebied om te recreëen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuurlijk.  

Het Nollebos is het enige stukje bos in de wijde omgeving 

en o.a. een filter voor alle uitstoot van de scheepvaart en 

andere vervuilers, 

wat volgens mij sterk onderschat wordt. 

Laat het bos zoals het is en onderhoud het zoals het hoort. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 07:26:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Volgebouwd met huisjes, klein aantal zou eventueel 

kunnen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer groen, goed onderhoud 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Groene hart van Vlissingen waar het aantrekkelijk is om 

te zijn 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 06:54:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil niet nog méér bebouwing in het Nollebos-Westduingebied. Het bos mag 

niet versteend worden. 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


223 
 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Ik wil vooral dat bos bós blijft in het Nollebos-Westduingebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi vol bos met wandelpaadjes, zodat Vlissingers dichtbij huis een rondje 

kunnen doen in een bos. En geen bos met allerlei huisjes en bijbehorende drukte. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 22:55:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Blijvend natuur gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Wandelen genieten van de natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 21:52:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Toerisme en vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het blijft zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Rustige mooie groene locatie waarin gerechteerd kan 

worden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Mon, 4 Feb 2019 21:41:19 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen Grootschalige bebouwing.  

Geen hotels en ketens die mogen bouwen! Breiden altijd uit! Noodzakelijk 

voor voort bestaan. En dat is onwenselijk. 

Geen Omheining waardoor het niet meer voor iedereen toegankelijk is. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Open voor alle publiek. Mogelijk natuurvriendelijke recreatie . 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Instand houden van toegankelijke natuur! Klein schalige natuur 

vriendelijke recreatie. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 21:06:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Kort en krachtig:GEEN bebouwing! Vernieuwing van de bestaande bedrijven is prima , 

maar dan wel op de plaats waar ze nu zijn! Als de sauna eerder met zijn tijd mee was 

gegaan ,was het al een goedlopende zaak geweest! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Goede wandel/ fiets/ruiter/mountainbike paden. Heel belangrijk dat dit gebied open 

blijft voor de bevolking en rust en natuurbeleving mogenlijk maakt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Voor mij hoeft er niet veel te veranderen ,misschien sloten baggeren en wat meer 

bloemen/ bollen planten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 20:29:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes 

Geen mogelijkheden meer voor recreatie 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Dat het blyft zoals het nunis 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 20:25:06 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer bebouwing dan nu. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Leuke plekken voor kinderen, spannende dingen met het water zoals een doorgaande 

roei of kano mogelijkheid. Verbeterde waterkanten en bloemenplaatsen voor de 

insecten! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Met vrijwilligers/ professionals goed onderhoud plegen aan het bos. Rust en vrijheid 

bewaren, voor mens en dier. Betere ontsluiting vanaf de Boulevard, zodat meer mensen 

kunnen genieten van een wandeling en verblijf in ons bos!!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 19:50:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Nog meer natuur!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:36:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huisjes en toerisme 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen, groen, natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

open terrein bij verlengde van paauwenburgweg ook 

bomen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:36:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huisjes en toerisme 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen, groen, natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

open terrein bij verlengde van paauwenburgweg ook 

bomen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 4 Feb 2019 18:34:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? hotels, huisjes, bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur, bomen, wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? een natuurgebied, waar je wel kunt wandelen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Mon, 4 Feb 2019 18:34:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Alleen bos 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Toerisme en bos en veel groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een groot toeristenoord met veel gras groen en bomen goed voor iedereen en 

dode stad vlissingen potenties zat meer dan domburg en zoutelande bij elkaar 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 22:57:58 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Eco hippies 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Ontspanning en recreatie voor vlissingers en 

toeristen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Luxe gebouwen en mooie natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 22:38:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing. Laten we zuinig zijn op dat mooie stukje groen. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Wandelen, fietsen, genieten van de vogels. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Als groen verlengstuk van de prachtige boulevard. Een bos waar Vlissingers trots op zijn, 

puur omdat het er is en anders nooit meer terugkomt.... en Vlissingen is al zoveel kwijt. 

Maak iets moois van het Scheldeterrein. De kansen liggen voor het oprapen. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 22:16:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

NATUUR!!Moo 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Mooi bos met mooie doorkijkjes, verrassende bomen en struiken en dieren. 

Mooie wandelpaden met spannende momenten. Een bos voor iedereen! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 21:03:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing die groter of hoger is dan huidige bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, rust, groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Bouwplannen van tafel, wanneer bestaande bedrijven willen opknappen 

kan dat binnen huidige maatvoering.  

Verder niets erbij, geen horeca, huisjes, hotels enz. 

Een mooi onderhouden stadspark onderaan de duinen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 20:58:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen hotel 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandel en recreatie. Mountainbike 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuur en recreatie 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 19:28:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing!!! Geen vakantiepark of huisjes!! Geen groen kappen! Doe je dat 

wel, dan is dat 't zelfde als het afhakken van handen van de Vlissingers!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

ZO LATEN!! ONDERHOUD IS BEHOUD!!!! MEER BLOEMETJES!! Wil best helpen 

voor €3000,- in de maand + beschikbaar materiaal. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Geen bebouwing in ieder geval!! Tis een mooi stuk natuur, houden zo! Alle 

toeristen zullen helpen het bos te vervuilen. Nee, liever niet!!!! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 19:22:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Commerciele activiteiten, gebouwen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur rust en ruimte 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Beschermd natuurgebied waar je heerlijk kunt 

wandelen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  
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Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 19:06:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Huisjes, kortom bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dat de paden beter worden onderhouden zodat je heerlijk kunt wandelen. 

Picknick bankjes en bankjes verspreid in het bos. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Heel veel groen met hier en daar picknick (bankjes) waar mensen met of 

zonder hond heerlijk met elkaar praten. Doen we veel te weinig in deze tijd. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 18:56:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Rommelige beplanting die niet netjes bijgehouden wordt. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Een mooi onderhouden park. Mogen van mij ook vakantiehuizen zijn mits passend 

op die plek. Kleinschalig en misschien met faciliteiten waar je als Vlissinger ook wat 

aan hebt. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi stadspark. Zoals je bijvoorbeeld in Londen wel ziet. Voldoende zitplaats. 

Plekken voor honden uit te laten. Variatie in beplanting. Vooral schoon en netjes. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 18:53:45 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? geen verdere bebouwing 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 18:21:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

het nollebos blijft zoals het is of breidt uit; geen woningen of 

andere bebouwing! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 18:19:23 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

vakantiewoningen of andere extra bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

bos en natuur! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

dat het nollebos in de toekomst gevrijwaard blijft van commerciele spelletjes 

van de gemeente; het nollebos mag niet in de uitverkoop! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 17:35:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Géén uitbreiding van bebouwing, zoals het nu is, is 

goed 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 17:32:37 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Heel veel groen om heerlijk te wandelen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 17:27:33 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Gebouwen, hotel, huizen, restaurants. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, hertjes, konijnen, vogels, bomen, bloemen, verschillende 

eenden, zwanen en ganzen. Kortom zoals het is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Tue, 5 Feb 2019 17:23:13 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Grootschalige ontbossing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Het huidige nollebos is prima zo. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zoals het heden! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 17:17:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

allemaal huisjes en beton 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

groen en water 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

groen, rust en aantrekkelijk om te wandelen voor iedereen. Meer groen levert de 

beste tegen hang voor alle fabrieken in oost die al ellende genoeg uitstoten. Haal je 

deze bomen weg kunnen die de lucht niet meer filteren. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 17:02:52 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing, zoals bijvoorbeeld vakantiehuizen, hotels ed 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, rust. Een leuk wandelbos-gebied voor honden en mensen. 

Een speelbos voor kinderen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

ONBEBOUWD. Een plek waar je rust vind. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:23:27 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? HUISJES !!!!!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? VEEL GROEN EN GOEDE KADES !!!!!!! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

EEN MOOI PARK VOOR ALTIJD BESTEMD VOOR DE 

VLISSINGERS !! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:21:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Dat het een vakantiepark gaat worden, een paar huisje (max. 10) erbij. 

Op het terrein van de kano vijver vervangen de nieuwbouw, misschien 

een kleinschalig hotel met max. 30 kamers 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Veel gevarieerd groen en goed onderhouden kades. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een park waar Vlissingers goed kunnen recreëren en trots op kunnen zijn. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:16:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes en geen hotel 
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Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel bomen en graag gevarieerd en gerestaureerde kades 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden park met mooie zichtlijnen en waar het 

goed vertoeven is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:14:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen extra huisjes! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Kades restaureren en onderhoud plegen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een park waar we met z'n allen van kunnen 

genieten! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:12:10 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen huisjes !!!! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Groen ! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Een mooi bos voor ons Vlissingers ! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 15:10:40 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Niet nog meer recreatie huisjes! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bestaande groen handhaven. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Als een goed onderhouden bos met name voor de inwoners 

van Vlissingen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 14:47:50 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Honderden vakantiehuisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

een verzorgd park, recreatiegebied. Een hardlooppad / trimbaan die 

onderhouden is. Picknick plaatsen, mogelijkheden voor groene festivals 

Waterspeeltuin voor kinderen 

Hotel en recreatie mag, maar niet ten koste van de groene omgeving, dus 

bijvoorbeeld door beschutte bebouwing. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een park voor groot en klein. Een paar plekken waar toeristen kunnen verblijven; 

kleinschalig. Een klein hotel of appartementencomplex. Veel groen behouden, 

wel goed onderhouden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 13:37:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? geen bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? wandelgebied.bomen en planten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 13:34:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? recreatiewoningen en grootschalige 

recreatievoorzie- 

ningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? rust, ruimte, natuur, wandelpaden 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

het gebied in huidige staat behouden en het  

natuurschoon tot zijn recht laten komen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 12:40:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

drugsgebruikers, hondenpoep, overvolle containers 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

een mooi gebied voor wandelen, fietsen, hardlopen en andere sportieve activiteiten. Het zou 

leuk zijn als je ergens een goede kop koffie kunt drinken op een mooi terras en met vriendelijke 

bediening. Verder moet het bos onderhouden worden en zeker de waterkanten. Het is een 

stadspark dus hoeft het niet vol te liggen met dode bomen e.d. Het is logisch dat art.12 

gemeente Vlissingen dit niet allemaal kan betalen en bovendien heeft Vlissingen vaste 

inkomsten nodig. Uitbreiding van de sauna heb ik geen probleem mee. De verblijfseenheden in 

Vlissingen zijn altijd vol dus daar kan nog wel wat bij. Waarom zou Vlissingen niet meer van het 

verblijfstoerisme profiteren? 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Goed onderhouden, mooie doorzichten, sportieve mogelijkheden, bankjes om op te zitten. Een 

kinderboerderij zou ook leuk zijn! 

Graag nog wel een sauna, draagkracht is niet alleen voor de ondernemer maar ook voor 

Vlissingen van belang. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Tue, 5 Feb 2019 12:35:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing, woonhuizen, vakantiehuisjes, restaurants, wellness centrum, 

wegen, auto's, parkeerplaatsen, lantaarnpalen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, bomen, fruitbomen, bos, voedselbos, bijen, vogels en andere dieren, 

openbaar voor iedereen, evt picknickplaatsen en sport toestellen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een mooi wild bos voor iedereen, met eetbare planten, bomen en vruchten.  

Waar je kan wandelen, genieten en samen komen in de natuur.  

Waar kinderen (en volwassenen) kunnen leren wat er allemaal groeit en bloeit 

in de natuur, waar ze lekker buiten kunnen spelen/sporten. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 5 Feb 2019 12:08:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Vooral geen vakantie woningen, appartementen, hotelkamers, geen uitbreiding van het sauna 

terrein en kanovijver gebied. Als men hun bedrijven niet rendabel krijgen omdat ze uitdated 

zijn kunnen ze de beide bedrijven moderniseren op de terrein die ze nu hebben, of verhuizen. 

Het is veel te gemakkelijk om vakantie woningen te plaatsen die dan te verkopen voor teveel 

geld aan speculanten, die dan hopen binnen te lopen met verhuur en later verkoop. hier heeft 

de Vlissinger helemaal niets aan, de gemeente ook niet er zijn andere gebieden in en om 

Vlissingen die wel investeringen nodig hebben. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

een gebied waar de natuur en uitdoor recreatie voorrang heeft, dit parkachtige omgeving is 

tenslotte het enige natuur dat Vlissingen heeft buiten de stranden om en het enige gebied 

waar mensen hun honden los kunnen laten lopen het hele jaar door, rustig de geneugten van 

het natuur tot zich te nemen en een wandeling te maken door een bos. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

ik zou willen dat Westduin aangeplant wordt met wat grotere bomen die wel water krijgen 

tijdens droogte tot ze goed aanslaan , dat de twee gebieden meer op elkaar aansluiten, (er is 

momenteel geen direct pad tussen beide) dat er meer gebruik wordt gemaakt van de park voor 

kleinschalige evenementen, en een open lucht theater, picknick plaatsen met mogelijkheid 

voor een barbecue etc 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Tue, 5 Feb 2019 10:36:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? veel groen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel groen en natuur 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 7 Feb 2019 16:02:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Veel bomen, vogels, goede flora en fauna 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 7 Feb 2019 12:13:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huizen .huizen .een uniek stukje Vlissingen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het zo blijft 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Thu, 7 Feb 2019 12:13:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantie huizen .huizen .een uniek stukje Vlissingen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust en natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het zo blijft 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 7 Feb 2019 12:09:59 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

in ieder geval geen huisjes laat de twee bedrijven die er zijn hun bedrijf op 

knappenen dat is genoeg 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

dat het onderhouden word en een mooi wandelbos word en net als vroeger dat er 

op het open veld weer eens leuke dingen gaan gebeuren zoals een klein concert en 

ander activiteiten 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

als gedaan is zo als in de vorige hokjes dan moet het blijven zo als het is DUS GEEN 

HUISJES 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 7 Feb 2019 10:16:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Grootschalige bebouwing met bungalows. 

Bebouwing hoger dan 6 meter. 

Asfaltwegen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Wandelgebied. Rust voor vogels. Mountainbike en hardloop 

paden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Ongeveer zoals het nu is. 

Niks mis mee. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 21:45:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Hoge gebouwen, 3 lagen vind ik tevee. Veel bebouwing en veel toeleidende straten.  

(We kijken nu al tegen een lelijke telecommunicatiemast aan). 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

De open ruimtes, de groene "long"' behouden. Ik geniet van de afwisseling tussen bos en 

open ruimte. De waterpartijen bereikbaar houden voor bezoekers van het park. Voor mij 

hoeft er niets te veranderen, hooguit wat onderhoud. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Vanuit mijn woning zie ik dat veel mensen gebruik maken van het park. Alleen al van het 

zicht daarop geniet ik.  

Een bos en park dat de open ruimte Walcheren versterkt, in combinatie met de mooie 

dijk/duinen die we gekregen hebben bij Zwanenburg. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 20:33:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Meer bebouwing dan nu 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos, wandelpaden, grasvelden, water 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Onderhouden zoals nu nu is, geen extra bebouwing 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 20:03:36 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een gebied waar je in alle rust kunt wandelen en 

recreëren. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 19:03:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zo het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo als het nu is maar dan zonder sauna 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 19:03:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zo het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo als het nu is maar dan zonder sauna 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Wed, 6 Feb 2019 19:03:38 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Laten zo het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Zo als het nu is maar dan zonder sauna 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 18:07:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Geen park a la Landal, of hoogbouw. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vrij kunnen wandelen en recreeren. Sauna kan blijven, kano vijver 

verbouwen naar deze tijd. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Laten zoals het is..., zoek andere locatie voor huisjes net buiten 

bebouwde kom.  

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 17:11:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bungalowpark, hotel, met bijhorend wegennet. Zeker geen hoogbouw, verlies van 

wandelpaden, rust. 

Walcheren is erg druk in het hoogseizoen. Met nog meer slaapplaatsen, ten koste van 

natuur, jaag je uit Zeeland meer toeristen weg dan dat je erbij krijgt. 

Het verhaal van meer bedden is meer toeristen klopt niet. Files, oudere accommodaties 

die verpauperen etc. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Behoud van het bos. Van alle provincies heeft Zeeland al veruit het kleinste oppervlakte 

aan bos. Na bezoek aan de overvolle stranden en dorpen moeten er ook plekken zijn voor 

een fietstocht of wandeling in de natuur, mooie picnic plaatsen etc.  

Ik kom vaak in het Nollebos en heb geen klachten over de paden of het onderhoud. 

Mtb route is een aanwinst. Manege zou ook niet verkeerd zijn. 
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Ik ben het er mee eens dat het vaak stil is en dat veel Vlissingers amper weten dat we een 

mooi bos middenin de stad hebben.  

De eigenaren van de Kanovijver en sauna gaan hierbij ook niet helemaal vrijuit. Bij de 

horeca in Dishoek en Valkenisse is het altijd wel druk. De meeste wandelaars komen niet 

verder dan het Wooldhuis. Wat meer reclame, een paar borden met wandelroutes?  

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een paar huisjes bij de sauna, op het parkeerterrein, heb ik geen moeite mee. 

Een leuk theehuis aan het water, naast, of op, het terrein van de sauna. De toegangsweg 

en parkeerterrein zijn al aanwezig.  

Investeren in kwaliteit mag altijd. Beoordeling van nieuwe plannen zie ik liever op landelijk 

of provinciaal niveau. Met alle respect voor de slagers, kroegbazen etc. in de 

Gemeenteraad, de schoonheid van ons landschap moet niet het slachtoffer worden van 

eigenbelangen, vriendjespolitiek etc. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 15:08:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? hotels, bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? alles wat er nu is. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? zoals het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 15:06:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Veel groen, natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Het gebied laten zoals het is. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 13:54:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Uitbreiding van bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Houden zoals het is! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een netjes onderhouden park, mogelijk met wat extra natuurspeelplaatsen voor 

kinderen. 

Het is het enige stuk bos Vlissingen. Behoud hiervan is zeer wenselijk. Nieuwbouw 

voor bestaande ondernemers prima maar dan wel binnen de huidige oppervlakte 

van hun ondernemingen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 13:09:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen huisjes voor vakantie of wat dan ook. Geen aantasting van de natuur en de 

historie van het gebied. Onrust. Projectontwikkelaars die geen sjoege van het gebied 

hebben en alleen maar geldtekens in hun ogen hebben. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Rust Natuur De omgeving houden zoals hij is. Besef wat de achtergrond van het gebied 

betekent voor de historie. 

 

Een recreatiegebied voor jong en oud, rijk en arm. zonder al te veel toestanden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Onaangetast en zoals het nu is. Als een groengebied dat heel veel waard is voor 

Vlissingen. 

 

Een groen gebied/onaangetast en heerlijk om te vertoeven 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
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Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 6 Feb 2019 07:58:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil geen huizenbouw in het gebied 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil vooral rust in het gebied en dat dit mooie stukje behouden blijft voor de komende 

generaties 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

 

Volgende inclusief bijlage 

kaartbeeld: 

een gezond en eventueel groter natuur gebied lijkt me prachtig voor sporters en wandelaar 

Beschrijf uw inspiratie Het weiland tussen Burgemeester van Woelderenlaan, President Rooseveltlaan, Sloeweg en 

Willem Klooslaan aankopen, herinrichten en aansluiten op bestaande situatie als een nieuw 

stuk Nollebos. Waarbij het weggedeelte tussen Rooseveltlaan en Sloeweg vervalt. Dit ruim 5 ha 

groot stuk nieuw bos is dan prima in te richten als een gebied waar een niet te groot aantal 

huisjes gebouwd kunnen worden. Met als voorbeeld de rust en sereniteit van b.v. de Duinweg 

in Oostkapelle en niet de opgepropte opstelling van de huisjes bij de Braakman/ Oostappen. 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 19:57:05 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

massaal volgebouwd met vakantiewoningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

vrij toegankelijke wandel- en fietspaden en recreatiemogelijkheden (speeltuin, 

picknicktafels, klimbos/klimtoren, openlucht theater) en ruimte voor vogels, ed 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

zie vorige vraag 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 19:38:46 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantie huisjes/hotels/ auto’s 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Dieren/ vogels/vlinders/eenden/ bloemen/ bomen/ natuur/ mos / 

paddestoelen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Prachtig onderhouden natuur gebied ... waar je misschien met een bakje 

koffie kan genieten van de mooie dieren/ planten 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 19:36:41 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur\dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Samen met natuur en dier samen zijn 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 17:54:11 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Toeristenverblijven en woonruimte in welke vorm dan ook. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Bos en park aangevuld met speeltoestellen en honden 

uitlaat velden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuurgebied zonder bebouwing. 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 16:09:43 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes en hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Meer groen. Leuk park oor kinderen en sporters 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Vooral groen en onbebouwd 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 15:04:26 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen en hotelkamers. Niet meer parkeerplaatsen dan er nu 

zijn. Geen grote toegangswegen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuurontwikkeling, natuurspeeltuin voor de jeugd. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Idealiter blijft het een mooi natuurgebied, zonder vakantiewoningen, 

drukte van toeristen, verkeer etc. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 11 Feb 2019 14:20:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

bebouwing en verhuur (bungalows) huizen etc. etc 

Geen ecoparcs/Landal / center parcs etc, niets van dit alles. 
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GEEEEEEEEEN BEBOUWING !! NEVER! 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, rustgebied, stiltegebied, dieren, dieren bescherming. Sport en spel voor 

scholen en scouting. Gebied voor jong en oud voor de Vlissingers en toeristen die 

van de natuur houden. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

laten zoals het nu is en actief groenbeheer door de gemeente i.v.m aantasting 

zee/zilt aan het bos. 

Het bos dus helpen met nieuwe bomen aan de rand van het bos. etc. Geen verdere 

uitholling van het bos door verkeerd snoeibeleid! Het Nollebos aan laten sluiten op 

Galgewei en omgeving, 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 9 Feb 2019 12:45:21 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ik wil absoluut niet dat er een verdere verstening van het Nollebos-Westduinpark kan 

plaatsvinden. De huidige locaties voor de ondernemers van Sauna en Kanovijver bieden meer 

dan genoeg mogelijkheden voor een toekomst bestendig ingreep die ook in toeristisch opzicht 

versterkend kan werken. Goede architectuur kan een wezenlijke oplossing bieden. Absoluut 

geen grootschalige ontwikkeling gelieerd aan projectontwikkelaars. Absoluut geen pret 

parkachtige ingrepen. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Een verdere versterking van de natuurlijke en educatieve waarde in relatie tot de cultuur 

historische waarde van het gebied. Aandacht voor ecologie, regulier onderhoud en de 

mogelijkheid om rustig te kunnen verpozen - 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

De situatie zo als deze nu is met een insteek zoals onder het voorgaande is beschreven. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 8 Feb 2019 21:19:03 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bomen, struiken, waterpartijen, dieren, natuur. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

De natuur laten bestaan en de bebouwde delen teruggeven aan de natuur.  

De grenzen van het toerisme zijn al overschreden. De wegen kunnen de stroom 

niet aan tijdens de vakanties. Dus waarom nog meer vakantiehuizen bouwen? 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 8 Feb 2019 11:12:32 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing en dan met name hoogbouw. Vernieuw/een kleine uitbreiding van de huidige 

gebruikers (kanovijver en sauna) zou ik wel toestaan. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Nog meer bos en bomen. De grote grasvlakte wordt naar mijn mening minimaal gebruikt 

dus hier zou misschien meer 'bos' van gemaakt kunnen worden. Nu is het vooral een 

honden uitlaatplaats met veel stront tot gevolg. 

Het behoud van het MTB parcours zou fijn zijn en mogelijk nog meer outdoor 

sportmogelijkheden in het kader van iedereen gezond en fit. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een mooi natuurgebied dat hopelijk in de toekomst nog uitgebreid kan worden in de 

richting van dishoek. De akker die aan de bachlaan ligt ook gebruiken om het 

bos/natuurgebied uit te bereiden. Misschien kan de aansluiting richting duinen en strand 

nog beter dmv wandelpaden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 8 Feb 2019 08:21:54 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vacantie ark zeker niet 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooi park om rustig te genieten van de natuur 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 8 Feb 2019 08:21:55 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vacantie ark zeker niet 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur gebied 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Mooi park om rustig te genieten van de natuur 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 7 Feb 2019 22:08:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiewoningen, beton, huisjes, gebouwen, uitgebreide bestrating. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Groen, bomen, bosjes, gras, weidevogels, watervogels, open 

waterpartijen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Mooi, groen wandelgebied, watervogels om naar te kijken, weidevogels 

idem, reeën. relaxed stuk van Vlissingen. 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 13 Feb 2019 20:31:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? huisjes of enige andere vorm van toeristische huisvesting 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:noreply@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl
mailto:nollebos@vlissingen.nl


252 
 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

zoals het nu is.. gewoon een mooi stukje natuur.... alles word al 

zou vol gebouwd. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 13 Feb 2019 09:56:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels, vakantiehuizen en hoogbouw 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Rust, natuur zoals die is bedoeld. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Opknappen van restaurant de Kanovijver en andere locatie, maar 

niet verder uitbreiden. 

Een plek waar iedereen op zijn manier kan recreeren. Wandel- en 

Fietspaden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 13 Feb 2019 08:04:48 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiewoningen, uitbreiding commerciele 

recreatie/horeca 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, voor iedereen toegankelijk. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zoals het nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Wed, 13 Feb 2019 07:45:30 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiewoningen en gemotoriseerd verkeer 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? uitbreiding wandel en moutainbikepaden 

uitbreiding gebieden voor vogels en andere dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

veel groen waar mens en dier in harmonie samen kunnen 

leven 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 13 Feb 2019 07:14:05 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen hoogbouw, parkeerplaatsen en beton 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Water, bomen, gras en toegankelijk voor iedereen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een recreatiegebied voor iedereen met bos, grasvelden, vijvers en 

kleinschalige recreatiebedrijven, zoals nu dus eigenlijk.... 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 23:17:22 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotels of (recreatie) woningen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 20:30:14 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

een hotel 

vakantiehuizen ( van steen) 

grootschalige projecten 

auto's 

asfalt 

lawaai  

lichtvervuiling 

verstoring van de nachtrust 

dat er gerookt wordt 

bomen kappen 

hondenpoep(dus wel een apart weitje waar ze los mogen en opruimzakjes) 

 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

een in de natuurpassend toiletgebouwtje voor de sporters en een kleine 

omkleedgelegenheid en een waterfonteintje om de flesjes te vullen, evt vast aan de horeca 

een natuurcamping met evt een paar trekkershutten in het bos 

een mooi groot insectenhotel 

een grote bloemenweide voor de insecten en vlinders en bijenkasten 

een mooie speeltuin bij de nieuwe horeca 

http://www.parcchlorophylle.com/ mooie speeltuin bij de nieuwe horeca kanovijver 

https://youtu.be/jzvUCeB--48 een kunstroute met schilderijen op ezels en mooie 

kunstwerken die passen in de natuur bv met werken van wim hofman 

picknick plaats met verschillende tafels 

bankjes op mooie plekjes  

http://www.boshuisvenkraai.nl/ een gezellig boshuis, net zo gezellig als in Brabant maar 

dan op z'n Zeeuws waarbij de sporters ook weer gastvrij ontvangen worden 

 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

een bos waarin van alles te beleven is en waar alles te zien is wat in de natuur past en de 

rust zo veel mogelijk bewaren,  

waar het ook goed toeven is en blijft voor de vogels (o.a. het ijsvogeltje!) vleermuizen, 

insecten  

dit is het park van vlissingen en groen is heel belangrijk voor de mensen dus niet gaan 

afsluiten voor toeristen maar de mensen uit vlissingen hier lekker laten recreëren en 

gezond een luchtje scheppen met de kinderen en honden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 19:25:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 
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Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiepark en bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Vrije natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Natuurbehoud en vrije stranden 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 13:08:01 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Huizen of zo iets dergelijks 

Zomerhuizen e.d. geen meer toerisme. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Natuur, bomen. Laat deze natuur hier blijven bestaan. 

Een geweldig gebied om te wandelen e.d. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Gewoon lekker de natuur zijn gang laten gaan. Behouden 

wat er nu is. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 12:09:20 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Vakantiehuizen en hotels 

Auto parkeerplaatsen 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Een park waar creatieve dingen kunnen gebeuren zoals een grote picknick of muziek, 

wandelen maar vooral in het teken van de NATUUR en niet andersom 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Openbare theater of een ontmoetingsplaats voor ouderen en natuurlijk jongere. 

De vijver rand is aan vervanging toe en het zou mooi wezen als je daar kunt zitten met je 

oma en klein kinderen om naar de eendjes te kijken  

RUST is hierin belangrijk vooral in deze drukke wereld , alles moet maar gebeuren en er 

moet ook veel geld worden verdient. 

Ik vind gezien de natuur op nummer 1 komt tegenwoordig dat je meerdere activiteiten 

hierin kunt mee nemen. De jongere kun je onderwijzen hoe om te gaan met bomen, 

planten, vlinders, bijene , maar ik denk met de hulp van elkaar.  
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Ik zou dan zeker denken kleine tuintje/ BOS overal in Nederland creëren ze een klein 

stukje bos die onderhouden worden door kinderen. 

Ik zou zeggen een mooie aangelegenheid om te starten. 

DE KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST!.... 

Tiny Forest is de naam. Door IVN.  

Een natuurlijke speeltuin erbij.... 

Dat is de toekomst...... 

Zeker zonder huisjes en auto’s! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 12 Feb 2019 10:32:09 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Vakantiehuisjes. Er zijn genoeg faciliteiten in en buiten Vlissingen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Wandelen, hardlopen, tot rust komen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Groen. Dat het van de bewoners van Vlissingen blijft, wat onmogelijk is 

met vele honderden vakantiegangers. 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 15 Feb 2019 23:06:48 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Hotel of vakantie park huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Sauna mag op bestaande plek blijven. Geeft geen hinder. Uitbreiding 

rondom moet met mooie natuurlijke afscherming mogelijk zijn. 

Als uitbreiding van sauna een uitbreiding is van tuin of weidegebied, is dat 

geen probleem. 

Lekker wandel gebied en fietsroute door 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het is prima zo. Niets aan veranderen 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 15 Feb 2019 23:06:47 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Hotel of vakantie park huisjes 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Sauna mag op bestaande plek blijven. Geeft geen hinder. Uitbreiding 

rondom moet met mooie natuurlijke afscherming mogelijk zijn. 

Als uitbreiding van sauna een uitbreiding is van tuin of weidegebied, is dat 

geen probleem. 

Lekker wandel gebied en fietsroute door 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Het is prima zo. Niets aan veranderen 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 15 Feb 2019 15:02:16 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen recreatieve bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Ontwikkeling van de aanwezige natuur. Mogelijkheden voor volwassenen en kinderen 

om te genieten van de natuur en hun kennis van de natuur uit te kunnen breiden. 

mogelijkheden on kleine bijeenkomsten te organiseren b.v. picknick of sport wedstrijdje 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Een bos waar jong en oud zich thuis voelt, met plaats voor de unieke zoet/zilte natuur. 

Een hitteschild in warme tijden. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  
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Date: Fri, 15 Feb 2019 08:36:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bouw van huizen, geen woongebied, ook geen recreatiewoningen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, het park en bos, zoals het nu is, met de prachtige waterpartijen is 

geweldig. Laten zo! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is, mooi voor wandelaars en fietsers en rustzoekers, Dus 

eigenlijk alleen onderhoud, zodat het mooi blijft. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Fri, 15 Feb 2019 08:36:00 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bouw van huizen, geen woongebied, ook geen recreatiewoningen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Natuur, het park en bos, zoals het nu is, met de prachtige waterpartijen is 

geweldig. Laten zo! 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Zoals het nu is, mooi voor wandelaars en fietsers en rustzoekers, Dus 

eigenlijk alleen onderhoud, zodat het mooi blijft. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Thu, 14 Feb 2019 17:15:49 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing met huisjes hotels e.d dit kleine stukje bos moet toch behouden kunnen 

blijven er zijn al huisje op het strand campinging en vakantieparken 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Zo natuurlijk mogelijk waar nodig onderhoud. Op deze manier kunnen vakantiegangers 

ook van de rust genieten en wat belangrijk is ook voor de Vlissingers. We betalen toch 

wel genoeg gemeenteljke belasting om van ons eigen bos te mogen genieten. 

Hoe ziet uw ideale toekomst Als natuurgebied niet als vacantie locatie als we net al braband ontzettend veel bos 
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voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

hadden is een vakantie bestemming op sommmige plaatsen mogelijk maar Hoe groot is 

het Vlissingense bos as je er zonder slingerpadjes doorloopt? Te klein om er te gaan 

bouwen 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 08:01:34 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Hotel of huizen 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Museum  

Klein bos onderhouden door kinderen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Onze kinderen centraal 

1 met de natuur 

Meer educatie omtrent zee, bos en dieren 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 17 Feb 2019 16:40:25 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Géén stenen bebouwing ! 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuurgebied met veel groen, bomen en een mooi park met bloemenperken een 

waterfontein en een paar leuke zitjes of bankjes waar gerust kan worden, een praatje 

gemaakt kan worden of men rustig een boek kan lezen of zomaar even een rustpunt kan zijn 

voor de wandelaar. Een hondenspeelplek en een speelplek voor kinderen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst 

voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Natuurgebied met veel groen, bomen en een mooi park met bloemenperken een 

waterfontein en een paar leuke zitjes of bankjes waar gerust kan worden, een praatje 

gemaakt kan worden of men rustig een boek kan lezen of zomaar even een rustpunt kan zijn 

voor de wandelaar. Een hondenspeelplek en een speelplek voor kinderen. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 
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Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 17 Feb 2019 10:51:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Een hotel en huisjes. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bomen, gras, verschillende beplanting, maar ook paadjes dat je tussen de bomen 

kan lopen van die struin paden. Dwalen door het bos. Oversteken met 

bruggetjes. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Dat we er vrij kunnen lopen met de hond. Met ook dat er een mogelijkheid is tot 

recreatie, dus lekker zitten op een kleedje en genieten van de zon. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sun, 17 Feb 2019 08:49:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiehuisjes, hotels etc. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? natuur 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Dat het blijft zoals het nu is 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Sat, 16 Feb 2019 18:58:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer dan 6 vakantiewoningen, dwz geen grootschalige bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

groot recreatie- en natuurlijke omgeving, meer beplanting 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Meer aanplanting van bomen en planten om een groot bos te creëren waarmee 

Vlissingen eens een Unique Selling point verkrijgt waarvoor mensen juist naar 
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Nollebos-Westduingebied eruit? Vlissingen komen. 

(het overige heeft uitgezonderd de Boulevard, geen uitstraling ) 

Beschrijf uw inspiratie Tiny Forest.... 

Een klein bos ... 

De hulp van kinderen en ouderen. 

En een natuurlijke speeltuin..... 

Red de wereld 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 17:50:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Volledige bebouwing, hangplekken voor jongeren/verslaafden of daklozen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Mooi recreatief en sportgebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Renovatie van de plassen, wegwerken van de stinkwateren en achterstallig 

onderhoud in het gehele gebied wegwerken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 17:24:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing 

Geen motorcrosscircuit 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Een doe-, en beleefbos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Bloemen planten, natuur-,doe- en beleeftuin met informatieborden over flora en 

fauna met inektenhotels etc. Waar mensen kunnenpicknicken en verkoeling kunnen 

zoeken als ze het strand zat zijn 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 09:49:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Geen verdere ontwikkeling van bebouwing naast de Sauna - wanneer toekomstig bestendige 

ontwikkeling nodig is dan op dezelfde locatie onder uitvoering van een goed plan ( 

architectuur) - Deze ruimte biedt meer dan voldoende m2 voor herontwikkeling. Uitbreiding 

met appartementen cq hotel of huisjes brengt het natuurlijk evenwicht en de open structuur 

van het park aansluitend aan het bos in gevaar en ontwricht de bestaande structuur. 

Uitbreiding van toerisme op die plek vervuilt de omgeving. Kortstondig verblijf biedt geen 

binding met de natuurlijke waarde. In de stille maanden wordt dit een plek voor het 

onderbrengen van arbeidsmigranten etc. om de exploitatie te dekken. Dus NIET DOEN !! 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Versterking van de natuurlijke waarde - grotere diversiteit - de mogelijkheid om in stilte te 

recreëren en absoluut geen pretpark met speelapparaten - de jeugd, maar zelfs ook voor 

ouderen een plek bieden voor natuur en cultuureducatie. De cultuur historische geschiedenis 

en natuur ligt her voor het oprapen. In dit gebied leven nu al meer dan 78 soorten dieren ( 

wetenschappelijk aangetoond). Versterk deze waarde als toekomst kapitaal voor Vlissingen. 

Absoluut alles openbaar gebied - nergens verkoop aan particulieren of ontwikkelaars. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zie antwoord onder twee. Het bos dient onder supervisie te komen van Staatsbosbeheer en 

velen Vlissingers willen graag hun hand en spandiensten geven om het noodzakelijk onderhoud 

mogelijk te maken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 09:00:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

te veel parkeerruimte.loslopende honden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

verzorgd vakantiepark, zodat dat gedeelte van het bos tenminste wel netjes 

onderhouden zal worden. Goed voor de werkgelegenheid en economisch belang 

van de stad. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

combinatie van recreatie en bebouwing, zei het wel kleinschalig en geen hoogbouw. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 
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From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 18:01:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos-Westduingebied wil ik geen recreatie- en/of permanente woningen en ook geen 

hotel en/of appartementencomplex. Verder wil ik geen geasfalteerde wegen en paden. 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos-Westduingebied wil ik bomen, planten en dieren. Onverharde wandelpaden, 

hoogstens schelpenpaden, houtsnipperpaden (Finse Piste), ruiterpaden (zand) en een 

mountainbikeroute. Kreken en eilandjes zoals ze nu zijn. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

De ideale toekomst voor het Nolleboos-Westduingebied is volgens mij: Een goed onderhouden 

gebied waar de inwoners van Vlissingen en de toeristen naar toe kunnen om te ontspannen, te 

sporten , kortom te kunnen genieten van de natuur. Onder leiding van de afdeling groen van de 

gemeente, helpen de inwoners van Vlissingen bij het onderhoud van het gebied. Er worden 

natuurexcursies gehouden, mountainbike-en hardloopwedstrijden. In de zomer wordt het 

openluchttheater gebruikt voor voorstellingen. Het spreekt vanzelf dat de bezoekers geen 

rommel achterlaten in het gebied en de natuur respecteren. De Kanovijver en de Sauna zijn 

gemoderniseerd, maar NIET uitgebreid met vakantiehuisjes, appartementen en/of een hotel. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 11:50:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos/Westduingebied wil ik geen huisjes en geen hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos/Westduingebied wil ik bomen, planten en dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Ik wil een mooi, groen en goed onderhouden Nollebos/ Westduingebied 

Het Nollebos/Westduingebied IS een plek om te ONTSPANNEN dus om te 

WANDELEN, HARDLOPEN,FIETSEN, of PAARDRIJDEN. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  
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Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 10:40:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Huisjes, hotels en andere bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Natuur met een verscheidenheid aan flora en fauna. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Kent u het Hallerbos in Belgie? https://www.hallerbos.be/ 

Maak van het Nollebos een bos voor bijen, insecten en vogels. 

Plaats bloembollen die zich vermeerderen. Strooi bloemzaden voor bijen. Plaats vogelhuizen 

en bijenhotels voor verschillende vogels om zich te nestelen. 

Kies hiervoor een bijzondere of beschermde bij, vogel of bloem.  

 

Profileer het bos als eerste gemeentebos gericht op het in stand houden van de bijen en vogel 

populatie aan de kust. Profileer uzelf op deze manier in de pers. 

 

Plaats informatie borden. 

Informeer bezoekers aan de verscheidenheid van de flora en fauna die het bos, door uw 

toedoen, kent.  

 

Schrijf maandelijkse foto wedstrijden uit. 

Maak van de ingezonden foto's een kalender en ansichtkaarten. Opbrengsten van de kalender 

en kaarten gaan terug naar de informatie borden, bloemzaden, vogelhuisjes, bloembollen, 

vergoeding voor vrijwilligers etc. 

 

Zoek de samenwerking met de stichtingen die het Nollebos willen redden. Wie weet willen ze 

wel helpen met het in stand houden van de natuur of met het plaatsen van de 

informatieborden huisjes, bloembollen en inzaaien. Of het promoten van activiteiten.  

 

Informeer de plaatselijke jeugd 

Zoek de samenwerking met de Vlissingse scholen. Stel een leerprogramma op van groep 1 tot 

groep 8, zodat ze een dag lang verschillende dingen kunnen ontdekken in het bos. Vogels 

zoeken, bomen herkennen, bloemen tekenen, vlinders verven, bloembollen en zaden planten, 

vogelhuis knutselen en bijenhotels en vogelhuizen in elkaar timmeren.  

 

Zorg voor goede infrastructuur in het bos. 

Voor de fietsende en wandelende bezoeker. Laat het bos voor zich spreken als 

toeristentrekker. 

 

Plaats, op termijn, een klein informatie huisje.  

Verkoop de gebruikte bloembollen, zaden, planten, vogelhuisjes, bijenhotels, kleurplaten of 

‘doe het zelf’ huisjes en bijenhotels, kalenders, ansichtkaarten etc. Opbrengsten gaan terug 

naar de informatie borden, bloemzaden, vogelhuisjes, bloembollen, vergoeding voor 

vrijwilligers, in stand houden van het bos etc. 

 

Zoek verbinding met de omliggende gemeenten en laat dan op termijn dit bijen / bloemen / 

vogel bos doorgroeien naar Westduin, dan naar het Vebenabos, Kaapduinen, Vlakenisse bos en 

Zoutelandse duinen. Eén groot Walchers bos met een verscheidenheid aan flora en fauna.  

Met Vlissingen als initiatiefnemer en trekker van dit plan. 

 

https://www.hallerbos.be/
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Laat het bos weer leven voor Vlissingen, door Vlissingen. 

 

Van: Gemeente Vlissingen [mailto:noreply@vlissingen.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 22:11 

Aan: nollebos@vlissingen.nl 

Onderwerp: Inspiratie Nollebos-Westduingebied 

  

Beschrijf uw 

inspiratie 
Wij als bestuur van MTB vereniging De Zeeuwse Kust zouden graag het volgende willen zien of althans het lijkt 

ons een haalbaar idee. De Kanovijver geheel vernieuwen en deze op dezelfde locatie herbouwen met 

natuurlijke materialen. Dit zou de entree van het Nollebos kunnen zijn met een mooi terras waar lekker 

gegeten en gedronken kan worden en waar tevens het startpunt van een mooie mountainbike route is (deze 

ligt er reeds al). Het water (vijvers) zoals al in de lasloods werd aangedragen geheel verbinden zodat er veel 

meer doorstroming is waardoor het water niet meer groen, bruin of zwart uitziet. Vanuit de Kanovijver is het 

dan ook mogelijk om de kanoverhuur weer op te zetten, het bos beleven vanaf het water. Het gehele bos 

moet natuurlijk wel opgeknapt worden. De sauna uitbreiden in het aangegeven kader kan maar dan met Tiny 

huisjes. Ook deze met natuurlijke materialen bouwen. Tevens moet onze mountainbike route behouden 

blijven en misschien hopelijk wat uitbreiden als dat mogelijk zou zijn. Kortom de reeds bestaande gebouwen 

vernieuwen op dezelfde locatie en het bos opknappen. 

 

Uploaden 

bestand 
pa 

Van: Ingel Baaijens [mailto:ingel100@gmail.com]  

Verzonden: woensdag 20 februari 2019 12:16 

Aan: nollebos@vlissingen.nl 

Onderwerp: Idee voor Nollenbos tbv werksessie vanavond 

  

Beste Allen,  

Als voorbeeld voor een heroriëntatie van het Nollenbos denk ik aan Jardin du Luxembourg in Parijs 

vooral wat de activiteiten in en om het park. 

https://www.stadsverkenner.com/parijs/jardinduluxembourg 

  

Parijs is geen Vlissingen maar als inspiratiebron voor het Nollenbos is het een prima voorbeeld. 

  

Verder heb ik het idee om in het park voor Vlissingen als techniekstad, iets te doen met de 

"Zelfdragende brug" van Leonardo Da Vinci.  

https://www.facebook.com/vaeshartelt/posts/primeur-in-nederland-op-buitenplaats-vaeshartelt-

een-da-vinci-brug-gebouwd-in-ee/701370449951257/ 
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Verder zie ik voor het Westduinpark "bird watching hides" voor me zoals ik op veel plaatsen gezien 

heb in natuurbgebieden zoals het Basin de La Somme in Frankrijk.  

  

Zou tof zijn om met dit soort zaken in het Nollenbos aan de slag te gaan.  

  

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 22:44:08 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? vakantiewoningen/hotels 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? veel groen/bomen 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

kanovijver en sauna renoveren, niet uitbreiden en het groen het 

groen laten! 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 20:45:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Verdere bebouwing dan wat er nu is, dus zeker geen vakantie park. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Meer mogelijk heden voor natuur recreatie en sport, zoals bv een 

speelbos. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-

Westduingebied eruit? 

Een goed onderhouden stadspark waar zowel inwoners als rust 

zoekende toeristen zich prettig voelen. 

TOT HIER GEBLEVEN MET VERWERKEN 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 
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To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 17:50:02 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Volledige bebouwing, hangplekken voor jongeren/verslaafden of daklozen. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Mooi recreatief en sportgebied. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Renovatie van de plassen, wegwerken van de stinkwateren en achterstallig 

onderhoud in het gehele gebied wegwerken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 17:24:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Geen bebouwing 

Geen motorcrosscircuit 

Wat wilt u vooral wél in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Een doe-, en beleefbos 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor 

het Nollebos-Westduingebied eruit? 

Bloemen planten, natuur-,doe- en beleeftuin met informatieborden over flora en 

fauna met inektenhotels etc. Waar mensen kunnenpicknicken en verkoeling kunnen 

zoeken als ze het strand zat zijn 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 09:49:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Geen verdere ontwikkeling van bebouwing naast de Sauna - wanneer toekomstig bestendige 

ontwikkeling nodig is dan op dezelfde locatie onder uitvoering van een goed plan ( 

architectuur) - Deze ruimte biedt meer dan voldoende m2 voor herontwikkeling. Uitbreiding 

met appartementen cq hotel of huisjes brengt het natuurlijk evenwicht en de open structuur 
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van het park aansluitend aan het bos in gevaar en ontwricht de bestaande structuur. 

Uitbreiding van toerisme op die plek vervuilt de omgeving. Kortstondig verblijf biedt geen 

binding met de natuurlijke waarde. In de stille maanden wordt dit een plek voor het 

onderbrengen van arbeidsmigranten etc. om de exploitatie te dekken. Dus NIET DOEN !! 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

Versterking van de natuurlijke waarde - grotere diversiteit - de mogelijkheid om in stilte te 

recreëren en absoluut geen pretpark met speelapparaten - de jeugd, maar zelfs ook voor 

ouderen een plek bieden voor natuur en cultuureducatie. De cultuur historische geschiedenis 

en natuur ligt her voor het oprapen. In dit gebied leven nu al meer dan 78 soorten dieren ( 

wetenschappelijk aangetoond). Versterk deze waarde als toekomst kapitaal voor Vlissingen. 

Absoluut alles openbaar gebied - nergens verkoop aan particulieren of ontwikkelaars. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Zie antwoord onder twee. Het bos dient onder supervisie te komen van Staatsbosbeheer en 

velen Vlissingers willen graag hun hand en spandiensten geven om het noodzakelijk onderhoud 

mogelijk te maken. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Tue, 19 Feb 2019 09:00:35 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

te veel parkeerruimte.loslopende honden. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

verzorgd vakantiepark, zodat dat gedeelte van het bos tenminste wel netjes 

onderhouden zal worden. Goed voor de werkgelegenheid en economisch belang 

van de stad. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

combinatie van recreatie en bebouwing, zei het wel kleinschalig en geen hoogbouw. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 18:01:29 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-

In het Nollebos-Westduingebied wil ik geen recreatie- en/of permanente woningen en ook geen 

hotel en/of appartementencomplex. Verder wil ik geen geasfalteerde wegen en paden. 
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Westduingebied? 

Wat wilt u vooral wél in 

het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos-Westduingebied wil ik bomen, planten en dieren. Onverharde wandelpaden, 

hoogstens schelpenpaden, houtsnipperpaden (Finse Piste), ruiterpaden (zand) en een 

mountainbikeroute. Kreken en eilandjes zoals ze nu zijn. 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

De ideale toekomst voor het Nolleboos-Westduingebied is volgens mij: Een goed onderhouden 

gebied waar de inwoners van Vlissingen en de toeristen naar toe kunnen om te ontspannen, te 

sporten , kortom te kunnen genieten van de natuur. Onder leiding van de afdeling groen van de 

gemeente, helpen de inwoners van Vlissingen bij het onderhoud van het gebied. Er worden 

natuurexcursies gehouden, mountainbike-en hardloopwedstrijden. In de zomer wordt het 

openluchttheater gebruikt voor voorstellingen. Het spreekt vanzelf dat de bezoekers geen 

rommel achterlaten in het gebied en de natuur respecteren. De Kanovijver en de Sauna zijn 

gemoderniseerd, maar NIET uitgebreid met vakantiehuisjes, appartementen en/of een hotel. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 11:50:04 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos/Westduingebied wil ik geen huisjes en geen hotel. 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

In het Nollebos/Westduingebied wil ik bomen, planten en dieren 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Ik wil een mooi, groen en goed onderhouden Nollebos/ Westduingebied 

Het Nollebos/Westduingebied IS een plek om te ONTSPANNEN dus om te 

WANDELEN, HARDLOPEN,FIETSEN, of PAARDRIJDEN. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Mon, 18 Feb 2019 10:40:44 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het 

Nollebos-Westduingebied? 

Huisjes, hotels en andere bebouwing. 

Wat wilt u vooral wél in het Natuur met een verscheidenheid aan flora en fauna. 
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Nollebos-Westduingebied? 

Hoe ziet uw ideale 

toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied 

eruit? 

Kent u het Hallerbos in Belgie? https://www.hallerbos.be/ 

Maak van het Nollebos een bos voor bijen, insecten en vogels. 

Plaats bloembollen die zich vermeerderen. Strooi bloemzaden voor bijen. Plaats vogelhuizen 

en bijenhotels voor verschillende vogels om zich te nestelen. 

Kies hiervoor een bijzondere of beschermde bij, vogel of bloem.  

 

Profileer het bos als eerste gemeentebos gericht op het in stand houden van de bijen en vogel 

populatie aan de kust. Profileer uzelf op deze manier in de pers. 

 

Plaats informatie borden. 

Informeer bezoekers aan de verscheidenheid van de flora en fauna die het bos, door uw 

toedoen, kent.  

 

Schrijf maandelijkse foto wedstrijden uit. 

Maak van de ingezonden foto's een kalender en ansichtkaarten. Opbrengsten van de kalender 

en kaarten gaan terug naar de informatie borden, bloemzaden, vogelhuisjes, bloembollen, 

vergoeding voor vrijwilligers etc. 

 

Zoek de samenwerking met de stichtingen die het Nollebos willen redden. Wie weet willen ze 

wel helpen met het in stand houden van de natuur of met het plaatsen van de 

informatieborden huisjes, bloembollen en inzaaien. Of het promoten van activiteiten.  

 

Informeer de plaatselijke jeugd 

Zoek de samenwerking met de Vlissingse scholen. Stel een leerprogramma op van groep 1 tot 

groep 8, zodat ze een dag lang verschillende dingen kunnen ontdekken in het bos. Vogels 

zoeken, bomen herkennen, bloemen tekenen, vlinders verven, bloembollen en zaden planten, 

vogelhuis knutselen en bijenhotels en vogelhuizen in elkaar timmeren.  

 

Zorg voor goede infrastructuur in het bos. 

Voor de fietsende en wandelende bezoeker. Laat het bos voor zich spreken als 

toeristentrekker. 

 

Plaats, op termijn, een klein informatie huisje.  

Verkoop de gebruikte bloembollen, zaden, planten, vogelhuisjes, bijenhotels, kleurplaten of 

‘doe het zelf’ huisjes en bijenhotels, kalenders, ansichtkaarten etc. Opbrengsten gaan terug 

naar de informatie borden, bloemzaden, vogelhuisjes, bloembollen, vergoeding voor 

vrijwilligers, in stand houden van het bos etc. 

 

Zoek verbinding met de omliggende gemeenten en laat dan op termijn dit bijen / bloemen / 

vogel bos doorgroeien naar Westduin, dan naar het Vebenabos, Kaapduinen, Vlakenisse bos en 

Zoutelandse duinen. Eén groot Walchers bos met een verscheidenheid aan flora en fauna.  

Met Vlissingen als initiatiefnemer en trekker van dit plan. 

 

Laat het bos weer leven voor Vlissingen, door Vlissingen. 

 

Van: Gemeente Vlissingen [mailto:noreply@vlissingen.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 22:11 

Aan: nollebos@vlissingen.nl 

Onderwerp: Inspiratie Nollebos-Westduingebied 
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Beschrijf uw 

inspiratie 
Wij als bestuur van MTB vereniging De Zeeuwse Kust zouden graag het volgende willen zien of althans het lijkt 

ons een haalbaar idee. De Kanovijver geheel vernieuwen en deze op dezelfde locatie herbouwen met 

natuurlijke materialen. Dit zou de entree van het Nollebos kunnen zijn met een mooi terras waar lekker 

gegeten en gedronken kan worden en waar tevens het startpunt van een mooie mountainbike route is (deze 

ligt er reeds al). Het water (vijvers) zoals al in de lasloods werd aangedragen geheel verbinden zodat er veel 

meer doorstroming is waardoor het water niet meer groen, bruin of zwart uitziet. Vanuit de Kanovijver is het 

dan ook mogelijk om de kanoverhuur weer op te zetten, het bos beleven vanaf het water. Het gehele bos 

moet natuurlijk wel opgeknapt worden. De sauna uitbreiden in het aangegeven kader kan maar dan met Tiny 

huisjes. Ook deze met natuurlijke materialen bouwen. Tevens moet onze mountainbike route behouden 

blijven en misschien hopelijk wat uitbreiden als dat mogelijk zou zijn. Kortom de reeds bestaande gebouwen 

vernieuwen op dezelfde locatie en het bos opknappen. 

 

Uploaden 

bestand 
pannenkoekenhuis.jpg 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 20 Feb 2019 15:32:51 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-

Westduingebied? 

Bebouwing 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-

Westduingebied? 

Herstel van dit gebied m.b.t. onderhoud zonder geweld aan te doen aan het 

oorspronkelijke plan. Geen Efeling achtige plannen. 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het 

Nollebos-Westduingebied eruit? 

Een gebied waar je volop ongestoord kunt genieten van de toch al schaarse 

Vlissingse natuur waarbij geen plaats is voor commerciële bebouwing. 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Gemeente Vlissingen <noreply@vlissingen.nl> 

To: "nollebos@vlissingen.nl" <nollebos@vlissingen.nl> 

Cc:  

Bcc:  

Date: Wed, 20 Feb 2019 15:58:17 +0000 

Subject: Enquete Nollebos-Westduingebied 

Wat wilt u niet in het Nollebos-Westduingebied? Iets veranderd 

Wat wilt u vooral wél in het Nollebos-Westduingebied? Zoals het is 

Hoe ziet uw ideale toekomst voor het Nollebos-Westduingebied eruit? Blijf er vanaf 
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