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1036607 – Planologische procedure project Kop van het Dok 
WvO Zorg heeft het initiatief genomen om een plan op de Kop van het Dok te ontwikkelen met 
182 wooneenheden in de sociale huur en middeldure huur- en koopsector. Het plan is passend 
binnen de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016. Voor de realisatie van het plan is een 
afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&W heeft ingestemd met de 
ruimtelijke onderbouwing voor het project. De aanvraag omgevingsvergunning ligt zes weken 
ter visie. Voorafgaand daaraan is op 18 september 2018 een informatieavond georganiseerd 
voor omwonenden en belangstellenden. Met de ondernemers zijn gesprekken zijn gevoerd. 
Het college informeert de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief. 
 
1037325 – Bouwrijp maken locatie Kop van Dok 
In juli 2018 is de koopovereenkomst gesloten met WVO-zorg voor de realisatie van 182 
appartementen aan de Kop van Dok. Hiervoor dient deze locatie bouwrijp te worden gemaakt. 
De werkzaamheden hiervoor zijn aanbesteed voor een bedrag van € 392.000,-- en gegund aan 
Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V.  
 
1032936 – 1e begrotingswijziging CZW-bureau 2018 
De stuurgroep CZW legt een eerste wijziging van de begroting voor de centrumtaken voor het 
kalenderjaar 2018 voor. Het college heeft ingestemd met de begrotingswijziging informeert de 
gemeenteraad hierover door middel van een raadsinformatiebrief. 
 
1032899 – Offerte uitvraag woningmarkt- en locatieonderzoek Walcheren 
Naar aanleiding van het rapport "Advies regionale woningmarktafspraken Walcheren" van 
Hooimeijer cs hebben de provincie en Walcherse gemeenten gezamenlijk een 
opdrachtformulering opgesteld voor een Walchers woningmarkt- en locatieonderzoek. B&W 
hebben ingestemd met de tekst van de opdrachtformulering. Het onderzoek geeft inzicht in de 
omvang en samenstelling van de vraag, in de afzetbaarheid van potentiële 
ontwikkelingslocaties en de effecten van nieuwbouw op die locaties voor vraag naar bestaande 
woningen. Het onderzoek leidt tot een advies over de kwaliteit, prioriteit en fasering van de 
woningbouwlocaties op Walcheren en kan als basis dienen voor nieuwe regionale 
woningmarktafspraken. Daarnaast dient het woning- en locatieonderzoek als onderbouwing 
van bouwinitiatieven bij de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking. Het 
college heeft als voorwaarde gesteld dat er bestuurlijke overeenstemming moet zijn over de te 
hanteren Walcherse woonmilieu typering en dat de vier partijen gezamenlijk een bestuurlijk 
afgedekte opdracht kunnen verstrekken. De gemeenteraad ontvangt hierover een 
raadsinformatiebrief. 
 
 


