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Nieuwsbrief 2, juni 2019

Nieuwsbrief Nollebos/Westduingebied
In deze tweede nieuwsbrief blikken we kort terug op de tweede werksessie om te komen tot een integraal streefbeeld
(visie) voor het Nollebos/Westduingebied. En we delen informatie over de derde werksessie.

Terugblik op tweede werksessie
Op 15 april 2019 heeft Jan van Minnebruggen (BoschSlabbers
landschapsarchitecten) aan een volle zaal betrokken inwoners
toegelicht wat er was opgehaald tijdens de eerste werksessie.
Deze 1e sessie stond in het teken van kennis delen en kennis
ophalen. Ook de input die via de website en tijdens gesprekken
geleverd zijn, kwamen aan de orde. Tenslotte beschreef Jan wat
hem en zijn collega’s was opgevallen tijdens de 2 wandelingen
door het Nollebos.
Dit alles was vertaald in 6 waarderingskaarten (belangrijkste
conclusies) aan de hand van 6 ingrediënten. In willekeurige
volgorde:
Gebruik/programma;
Landschap/natuurwaarde;
Cultuurhistorie;
Waterhuishouding;
Toegankelijkheid;
Bebouwing.
Vervolgens presenteerden de ondernemers van de Kanovijver en
de Sauna hun ambities. Niet in kant-en-klare plannen, maar wel
hun wensen en ambities ondersteund met voorbeelden van
vergelijkbare activiteiten.
De laatste presentatie kwam van een groepje deelnemers van de
werkgroep zelf. Zij hebben voor de sauna een concept bedacht dat
gebaseerd is op vliedbergen: 1 of 2 groene heuvels in het
landschap, met de wellnessfuncties in het midden van de heuvel
en hotelkamers/-appartementen aan de buitenkant.

Aan de slag
Tijdens het 2e deel van de avond gingen de deelnemers zelf aan
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de slag. Er lagen 3 modellen op tafel die verschillende
mogelijkheden lieten zien op 6 verschillende plekken.. Bij elk model
konden de deelnemers aangeven welke onderdelen hen
aanspraken en welke minder. Ook werden er suggesties gevraagd.
Er ontstonden constructieve gesprekken en uitwisselingen van
ideeën. Een aantal mensen ging spontaan zelf tekenen of kwam
met nieuwe suggesties.
Aan het einde van de avond nam Jan de verschillende
mogelijkheden nog even kort met de groep door en keken we kort
naar wat de volgende stap gaat zijn: het verder uitwerken van de
spelregels. U kunt de presentatie van BoschSlabbers, het
'vliedberg-concept' en 3 modellen vinden op
www.vlissingen.nl/nollebos.

Werksessie 3: half september 2019
Aan het slot van werksessie 2 vertelden we dat we eind juni de 3e
werksessie wilden houden. Helaas is gebleken dat dit iets te
ambitieus was. We hebben te maken met een wisseling van
projectleiders en wachten nog op enkele onderzoeksresultaten
over de waterhuishouding en samenstelling en kwaliteit van de
bodem. Deze informatie is nodig om na te gaan of bepaalde ideeën
ook realiseerbaar zijn.
We tillen het dus over de zomervakantie heen en hopen half
september de 3e werksessie te organiseren. Deze sessie staat in
het teken van een uitgewerkt streefbeeld met bijbehorende
spelregels die we samen met u verder vorm zullen geven. De
deelnemers aan de werksessies ontvangen eind augustus een
uitnodiging voor de 3 werksessie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Nollebos/Westduingebied en het project
om te komen tot een integraal streefbeeld? U vindt meer informatie
op de website www.vlissingen.nl/nollebos.

Contactgegevens
Website: www.vlissingen.nl/nollebos;
E-mail: nollebos@vlissingen.nl;
Telefoon: 14 0118.

Wijzig uw instellingen
Afmelden van deze nieuwsbrief

Telefoon (14) 01 18
E-mail: gemeente@vlissingen.nl
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