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1332404 - Pilot engineering toekomstbestendige openbare ruimte Paauwenburg Noord 
Oost (aanvullende nota) 
Het college besluit de wijkgerichte aanpak van Paauwenburg Noord Oost zoveel mogelijk 
integraal en participatief aan te pakken en hierbij ook aandacht te schenken aan sociale 
veiligheid en verkeer.  
 
1322655 - Stedenbouwkundig kader en krediet Baskensburg West 
Het college stelt de gemeenteraad voor te besluiten over het stedenbouwkundig kader, met 
uitzondering van de noordwestelijke hoek van Baskensburg-West. Hiervoor zal een 
afzonderlijk voorstel worden opgesteld nadat het verkeerskundig onderzoek is uitgevoerd. 
Daarnaast wordt voorgesteld het gebied gefaseerd te ontwikkelen en een krediet vast te 
stellen van € 900.000 om deze gefaseerde ontwikkeling mogelijk te maken. De fasering 
houdt in: fase 1 huisvesting internationale werknemers (Delfaerde) en fase 2 de rest van het 
gebied.  
 
1332371 - Inrichtingsplan Dokter Stumphiuspark 
In het deelgebied Scheldewijk worden de komende periode verschillende 
(woningbouw)projecten gerealiseerd. Na oplevering daarvan wordt het (direct) omliggende 
openbare gebied ingericht (woonrijp gemaakt). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. 
Voor het inrichten van de openbare ruimte van deelgebied Scheldewijk is op 28 april 2020 
het definitief inrichtingsplan Scheldewijk vastgesteld. In dat inrichtingsplan was het ontwerp 
van het ‘Dokter Stumphiuspark’ nog niet meegenomen. Dit inrichtingsplan voorziet in het 
ontwerp van het park. 
 
1330024 - Jaarverslag en jaarrekening 2020 en publieksjaarverslag 2020 van het 
Zeeuws Archief 
Per 1 januari 2020 is een dienstverleningsovereenkomst met het Zeeuws Archief afgesloten. 
Op basis daarvan ontvangt het college ter kennisname voortaan het jaarverslag en de 
jaarrekening. De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 
1333438 - Overeenkomst inzake Bommenregeling met Enduris B.V. ten behoeve van 
het uitbreiden van een transformatorstation aan de Cyprusweg 5 te Ritthem 
Door Enduris B.V. is, op basis van het huidige beleid van de gemeente Vlissingen, gevraagd 
om een aanvraag te doen richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties voor een bijdrage in de kosten voor opsporing en ruiming van ontplofbare 
oorlogsresten. Door ondertekening van de overeenkomst worden de financiële 
verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de aanvraag richting het ministerie. 
 
1333374 - Beschikbaar stellen krediet Ravesteynplein 
Op 11 februari 2020 is het definitieve ontwerp van het Ravesteynplein vastgesteld en is 
hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Sindsdien is het Ravesteynplein bouwrijp gemaakt, is 
de bouw in volle gang en bevinden de eerste woningen zich in de afrondende fase. 
Gebleken is dat de destijds gemaakte raming aanpassing behoeft en het gereserveerde, 
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maar nog niet beschikbaar gestelde krediet, ook benodigd is alsmede een extra bijdrage van 
€ 600.000 uit de stadsvernieuwingsgelden van 2022. 
 
1326462 - Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) 
Sinds 2019 werkt de gemeente Vlissingen samen met de provincie Zeeland, Waterschap 
Scheldestromen en de 12 andere Zeeuwse gemeenten om een strategie op te stellen naar 
een klimaatrobuust Zeeland in 2050. In maart 2021 is het concept van de Klimaatadaptatie 
Strategie Zeeland (KaSZ) ter kennisgeving aan het college voorgelegd. Daarnaast is de 
gemeenteraad geconsulteerd. De resultaten van deze consultatieronde hebben het concept 
van de KaSZ aangescherpt. De uiteindelijke KaSZ is tijdens het Overleg Zeeuwse 
Overheden (OZO) van 7 juli 2021 besproken. Het college is akkoord gegaan met deze 
laatste versie van de KaSZ. De Klimaatadaptatie Strategie Zeeland 2021-2026 wordt nu ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
 

 


