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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief participatieproces Nollebos/Westduin - opstelling integraal streefbeeld. 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter uitvoering van uw raadsbesluit van 21 december 2017 hebben wij opdracht vertrekt aan 
het Landschapsarchitectenbureau Bosch & Slabbers om een integraal streefbeeld voor het 
Nollebos/Westduinpark op te stellen. 

De uitvoering van uw opdracht is opgeschort vanwege het feit dat dit dossier betrokken is bij 
de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie in het kader van de gehouden 
verkiezingen. 
Vervolgens heeft de verantwoordelijke wethouder gesprekken gevoerd met de beide 
ondernemers en de actiegroep Red het Nollebos. 

In het vervolgproces staat participatie centraal, waarbij inwoners, stakeholders en 
belanghebbendengroepering betrokken worden bij de opstelling van het integrale 
streefbeeld met inachtname van de door uw raad gestelde kaders (raadsbesluit 21-12
2017). 

Het participatieproces wordt vormgegeven met 3 werksessies. 

Kort samengevat bestaan deze werksessies uit de volgende ingrediënten: 
• Werksessie 1: een analyse van het gebied, met daarin opgenomen de knelpunten en 
kansen van het gebied; 
• Werksessie 2: het verdiepen van de opgehaalde informatie uit werksessie 1 en het 
opstellen van verschillende modellen die een antwoord geven op de gesignaleerde 
knelpunten en kansen. Dit gebeurt op basis van een integrale benadering van het gebied; 
dus de thema's natuurwaarden, waterhuishouding, cultuurhistorie, toegankelijkheid, 
gebruikswaarde etc. worden daarbij belicht. 
• Werksessie 3: een voorkeursmodel wordt hier uitgewerkt en grafisch weergegeven op 
tekening. Dit integrale voorkeursmodel geeft een antwoord op de gesignaleerde knelpunten 
en aanwezige kansen voor het gebied. 
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Wij vertrouwen er op dat u met het vorenstaande voldoende bent ingelicht over het proces 
met betrekking tot het op te stellen integrale streefbeeld. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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