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Stedelijke vernieuwing

Voorwoord

Tussen de jaren 2000 en 2011 is de Wet stedelijke vernieuwing
van kracht geweest. De wet, die aanvankelijk tot 2015 van kracht
zou zijn, was bedoeld om de verbetering van het bestaand
bebouwd gebied te bevorderen, zowel procesmatig als in de uitvoering. De Rijksoverheid heeft daarvoor geld beschikbaar
gesteld in de vorm van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV). Zeeland ontving voor de jaren 2000 tot en met
2015 € 77,5 miljoen. Hoewel dat voor Zeeland een fors bedrag is,
is het aanzienlijk minder dan de circa € 115 miljoen die in de vijftien jaar daarvoor onder de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar was.
Zeeland

Nederland

2000-2005 (ISV-1)

€ 30,4 miljoen

€ 2,01 miljard

2005-2010 (ISV-2)

€ 26,6 miljoen

€ 1,3 miljard

2010-2015 (ISV-3)

€ 20,5 miljoen

€ 1,2 miljard

Totaal

€ 77,5 miljoen

€ 4,51 miljard

De Provincie Zeeland heeft het geld voor stedelijke vernieuwing
op basis van gemeentelijke programma's en projecten verdeeld
over de gemeenten. Er is inmiddels al het nodige gerealiseerd,
maar er zijn ook projecten die nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase zitten. In dit boek komen een aantal aansprekende
projecten aan bod die in Zeeland gerealiseerd zijn. Het is in zekere zin ook een verantwoording, het laat zien wat er met het geld

< Spaanskwartier, Middengebied Vlissingen

gebeurd is. Dat lijkt nu des te meer noodzakelijk omdat de
Rijksoverheid zich terugtrekt en vanaf 2015 geen geld meer
beschikbaar stelt voor dit soort projecten. Dat is jammer want
door de bevolkingsontwikkeling van vergrijzing en krimp zal er
juist meer vernieuwing nodig zijn, terwijl de gemeenten steeds
minder geld hebben. De opgaven worden complexer door grotere investeringen, geringere opbrengsten en oplopende renteverliezen. Bovendien ligt er nog een forse taak om de bestaande
woningen energiezuiniger te maken.
Bij de verdeling van het geld heeft de verhouding stad-platteland
als verdelende rechtvaardigheid een rol gespeeld. Het overzicht
dat in dit boek gegeven wordt laat zien dat alle gemeenten aan
hun trekken zijn gekomen. Variërend van ruim € 900.000 euro
voor de gemeente Noord-Beveland tot ruim € 18 miljoen voor
de gemeente Vlissingen. De Wet stedelijke vernieuwing is per
1 januari 2011 ingetrokken, maar tot 2015 blijven de toegezegde
gelden beschikbaar. Tot die tijd moeten nog veel projecten worden afgemaakt. Het vraagt van alle betrokken partijen de komende jaren veel creativiteit en inzet om het proces van vernieuwing
ook na 2015 door te kunnen zetten. De hier beschreven projecten
kunnen in ieder geval zichtbaar maken wat het nut en de noodzaak is van geldelijke steun van de overheid bij vernieuwingsactiviteiten in de Zeeuwse steden en dorpen.

Sjoerd Heijning,
Gedeputeerde van onder andere ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en
toerisme
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Historisch perspectief
1848 - 1940 Opmaat voor de woningwet
Het is goed iets meer te weten over de Nederlandse geschiedenis op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening om het
ontstaan van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV) te begrijpen en in te zien wat de doelstelling ervan is. Ons
land is sinds 1848 een parlementaire democratie en er wonen
nog maar een paar miljoen mensen. In Amerika is onlangs de
slavernij afgeschaft en de telegraaf uitgevonden, evenals het
watercloset. Palingtrekken en katknuppelen mag in Nederland
niet meer, trekhonden nog wel. Niemand, ook de overheid niet,
bemoeit zich op dat moment met iets dat wij een eeuw later als
ruimtelijke ordening zullen betitelen. Het begrip milieu is in die
tijd ook nog volstrekt onbekend. Maar vrij plotseling verandert
er iets. De stoommachines doen hun intrede en de industriële
revolutie komt op gang. Fabrieksarbeiders trekken naar de
steden en wonen daar met hun familie onder slechte omstandigheden in kleine, ongezonde huizen. De overheid is desondanks nog steeds van mening dat er geen taak voor haar is
weggelegd op het vlak van huisvesting.
In 1901 is de woonsituatie in de Nederlandse steden echter zo
slecht dat de overheid wel moet ingrijpen. Voor het eerst in de
geschiedenis gaat ze zich actief bemoeien met het wonen. De
Woningwet ziet het licht. De aller slechtste woningen worden
vervangen door nieuwbouw. Deze woningen zullen later bekend staan als woningwetwoningen. Ook bemoeit de overheid
zich voor het eerst met de ruimtelijke ordening. Gemeenten
worden verplicht uitbreidings- en bestemmingsplannen op te
stellen en deze om de tien jaar te herzien.

< Kapelle, voormalige conservenfabriek Van Liere

In 1921 en 1931 wordt de Woningwet aangepast. Het begrip
'Streekplan' wordt geïntroduceerd en er komen voorstellen
voor een nationaal stedenbouwkundig plan. De regering
benoemd een staatscommissie en deze wordt aan het werk
gezet om een nieuwe Woningwet voor te bereiden. Het eindverslag van de commissie komt ongelukkigerwijze uit op 10 mei
1940, de dag dat voor Nederland de oorlog met Duitsland uitbreekt.
1945 - 1965 Wederopbouwperiode
Na de Tweede Wereldoorlog moeten veel wegen, spoorwegen
en bruggen worden hersteld of vernieuwd. Ook aan de bebouwing is veel schade ontstaan dat moet worden aangepakt. Het
nieuwe ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
pakt die taak voortvarend op onder leiding van minister-president Willem Drees. Dé oplossing voor de woningnood, volksvijand nummer één in die tijd, lijkt het bouwen van veel goedkope meergezinswoningen in de sociale huursector. Al in 1962
wordt de één miljoenste naoorlogse woning opgeleverd.
Nooit in de Nederlandse geschiedenis zijn er in zo'n korte tijd
zoveel woningen gebouwd. Maar het blijkt nog lang niet
genoeg te zijn. Juist omdat er vooral veel gebouwd moet worden heeft de toenmalige regering nog weinig oog voor de ruimtelijke ordening. Pas met het verschijnen van de Eerste Nota
Ruimtelijke Ordening verandert dit noodgedwongen. Directe
aanleiding voor deze nota is het feit dat de regering bang is dat
er vele duizenden mensen zullen verhuizen naar het westen
van Nederland. Men hoopt dat te voorkomen door de economie
in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland te stimuleren. Voor het
eerst wordt er gesproken van het Groene Hart en over groeikernen.
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1985 Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
Er zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw niet alleen veel
woningen nodig, ook de binnensteden moeten worden aangepakt. De economische groei moet worden gestimuleerd. Als
gevolg daarvan schieten winkel- en kantoorgebieden als paddenstoelen uit de grond. Met name verouderde woonwijken zijn
slachtoffer van deze drang tot veranderen. De bewoners van
deze wijken protesteren, zij vinden dat vernieuwing ook bereikt
kan worden door kleinschalig(er) te bouwen.

fl. 1 miljard, ofwel ruim € 454 miljoen. De WSDV bevat ook
voorschriften voor het behoud, herstel, verbetering of sanering
van bebouwde delen van het gemeentelijke grondgebied.
Verder staat er in wat stads- en dorpsvernieuwing precies
inhoudt, namelijk; 'het geheel van maatregelen ter verbetering
en/of vervanging van bestaande bebouwing, functies, groenvoorziening en inrichting van de openbare ruimte in de reeds
bestaande stads- of dorpscentra en uitbreidingswijken.'

Het is vooral aan staatssecretaris Jan Schaefer1, onconventioneel lid van het kabinet Den Uyl, te danken dat in 1985 de Wet
op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) wordt aangenomen.
Hierdoor is ineens een integrale aanpak van de oude wijken,
vaak achterstandswijken, mogelijk. En dat is hard nodig. Veel
woningen staan leeg of verkeren in een slechte staat.
Bedrijfsterreinen verpauperen en veroorzaken hinder en overlast. Stadscentra zijn niet of nauwelijks meer te bereiken.
Met de inwerkingtreding van de WSDV verdwijnen alle negentien tot dan toe bestaande rijksregelingen op het terrein van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Economische Zaken en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Ze worden samengevoegd tot één regeling; de brede doeluitkering. Het geld voor dit fonds is afkomstig van alle departementen en wordt uitgekeerd aan de gemeente- en provinciebesturen. Die mogen het naar eigen inzicht besteden. In de
eerste jaren kunnen gemeenten, direct of indirect (via provincies), putten uit een stadsvernieuwingsfonds met een inleg van

2000 Wet stedelijke vernieuwing
Op 1 januari 2000 treedt, als vervanging van de Wet op de Stadsen Dorpsvernieuwing, de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) in
werking. Het is een wet die is gericht op een integrale aanpak van
regelgeving en financiering. Een onderdeel van deze nieuwe wet
is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
Verschillende ministeries leveren daaraan hun bijdrage. De ISVbudgetten zijn bedoeld voor inspanningen in de woon- en leefomgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid of van de woon- en milieukwaliteit.
Maar ook het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte
valt hieronder. Alle inspanningen zouden zonder een bijdrage
waarschijnlijk helemaal niet op gang zijn gekomen, simpelweg
omdat de kosten voor bijvoorbeeld verwerving, sloop, bodemsanering en herinrichting anders te hoog zouden zijn geweest. De
term 'trigger money' doet zijn intrede; net genoeg geld beschikbaar stellen zodat marktpartijen er brood in zien om tot ontwikkeling over te gaan. Om vooral ook gemeenten in staat te stellen

1

Een bekende uitspraak van Jan Schaefer was: "Is dit beleid of is hier over nagedacht?" Maar wellicht nog bekender was de tekst op een verkiezingsaffiche voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1978 : "In geouwehoer kan je niet wonen."
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meerjarige afspraken te maken met hun partners, wordt er
gewerkt met tijdvakken van vijf jaar. Grote gemeenten met een
structurele opgave maken Meerjarige Ontwikkelingsprogramma's (MOP's) en krijgen voor de uitvoering daarvan een budget.
Kleine gemeenten kunnen op projectbasis geld vragen bij de provincies.
Bronnen
• Projectontwikkelaars en participatie van bewoners/belangengroeperingen bij herstructurering - een vergelijking tussen de stadsvernieuwing van de jaren '70/'80 en de huidige
herstructurering. Auteur Kim Tilman - Den Hartog, 10
december 2003
• Omgevingsplan Zeeland 2006-2012, vastgesteld door
Provinciale Staten van Zeeland op 30 juni 2006
• Kei – Kenniscentrum stedelijke vernieuwing
• Smeerolie voor stedelijke vernieuwing – rol van provincies
in de eerste ISV-periode 2000 t/m 2004
• Van smeerolie tot vliegwiel - ervaringen uit de provincie met
de tweede periode Stedelijke Vernieuwing, uitgave IPO,
december 2010
• Evaluatie stads- en dorpsvernieuwing in Limburg 19852005
• Ministerie VROM
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‘s Gravenpolder - Flinke ingrepen in de structuur
De gemeente Borsele heeft in 2004 voor de kern 's-Gravenpolder een uiterst ambitieus masterplan gepresenteerd met
de bedoeling een aantal ruimtelijke problemen in het dorp op
te lossen. Daarvoor dienden flinke ingrepen in de structuur
plaats te vinden. De gemeente wilde onder meer een nieuwe
brede school bouwen, de jeugdsoos verplaatsen en ook het
tenniscomplex en de volkstuinen moesten een andere locatie
krijgen. Bij de sporthal zouden zorgappartementen en groepswoningen voor dementerenden gerealiseerd kunnen worden.
Verder moest er een nieuwe bibliotheek worden gebouwd. Het
masterplan bestond in feite uit een drietal deelprojecten; An
den Diek, Centrumgebied en Zaaidijk en omgeving.

Deelproject II - Centrumgebied
Het deelproject Centrumgebied viel uiteen in twee kleinere
sub-gebieden; de brede school en omgeving en het gebied
rond sporthal De Zwake. In het gebied rond de nieuw te bouwen brede school was vooral sprake van verbetering van het
gebied. Dit kon bijvoorbeeld door de openbare ruimte tussen
de sporthal en de brede school opnieuw in te richten. Functies
gericht op de jeugd werden op die plek gebundeld, in de directe nabijheid van de nieuw te bouwen bibliotheek en sporthal.
Daarnaast zijn er 150 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en is
de boerderij aan de Langeweg gesloopt ten behoeve van twee
nieuwe woningen. Ook zijn er maatregelen genomen tegen
geluidsoverlast door een groene wal aan te leggen achter de
woningen langs de Langeweg. De jeugdsoos is voor een deel
ingegraven om zo de geluidsoverlast te verminderen. De

Deelproject I - An den Diek
Dit deelproject aan de zuidkant van 's-Gravenpolder betrof
vooral de transformatie van het gebied. Omdat de twee basisscholen De Rank en De Linden een nieuwe plek kregen
in deelproject Centrumgebied, kwamen ook die gronden beschikbaar voor herinrichting. Toen daarna ook de tennisbaan
en de volkstuinen verplaatst konden worden, bleek dat dit
deelproject bij uitstek geschikt was om het dorp op een mooie
en definitieve wijze af te ronden. Er zijn uiteindelijk 23 grondgebonden woningen gebouwd voor de hogere- en middeninkomens. Tegelijkertijd is de Haagdijk meer bij de buurt betrokken
omdat de nieuwe woningen niet met de achterzijde, maar met
de voorzijde naar de dijk zijn gebouwd. Vanwege de bouwhoogte waren de omwonenden in eerste instantie geen voorstander
van de plannen. De gemeente heeft dit op hun verzoek aangepast, waarna er alsnog gebouwd kon worden.

< ‘s Gravenpolder, Zaaidijk
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Masterplan ‘s-Gravenpolder
Volgens de gemeenteraad van Borsele bood het
Masterplan potentiële oplossingen voor een flink
aantal problemen die in 's-Gravenpolder speelden. Door met ruimtelijke functies te schuiven en
tegelijkertijd kwalitatieve ingrepen te plegen, zou
het dorp weer een levendig centrum met diverse
voorzieningen kunnen krijgen. De dreigende verpaupering bij de sporthal kon wellicht worden
gestopt, er werd tegemoet gekomen aan de
behoefte aan zorgwoningen en door het bouwen
van een beperkt aantal woningen kon ook nog
eens een mooie en definitieve afronding van het
dorp worden gecreëerd.
Het Masterplan werd opgeknipt in drie delen. De
ruimtelijke ontwikkelingen in de afzonderlijke
delen hingen onderling sterk samen omdat er
sprake was van een uitwisseling van functies tussen de drie deelgebieden. Naast de ruimtelijke
effecten hoopte de gemeente Borsele ook dat er
positieve sociaaleconomische effecten zouden
optreden in de vorm van extra arbeidsplaatsen en
een positieve impuls voor de plaatselijke middenstand. Door het bouwen van extra woningen zou
ook de woningmarkt weer wat in beweging kunnen
komen.
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bestaande sporthal De Zwake is gestript en vervolgens weer
opgebouwd. Rond deze sporthal is inmiddels een woonzorgzone gerealiseerd met 33 zorgappartementen voor senioren,
18 verpleeghuisplaatsen voor dementerenden plus de bijbehorende zorginfrastructuur. Hierbij is de centrale ligging in de
nabijheid van winkels en andere voorzieningen een pre.
Deelproject III
Dit deelproject betreft de Zaaidijk en omgeving en gaat vooral
over woningbouw en afronding. Het gebied is gelegen aan de
noordoostelijke kant van 's-Gravenpolder. De gronden waren
deels als agrarisch gebied en deels als volkstuinen in gebruik.
De bestaande volkstuinen zijn in aantal uitgebreid als compensatie voor de tuinen die aan de Haagdijk lagen, maar daar weg
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moesten. Daarnaast zijn op deze locatie ook de nieuwe tennisbanen en de gebouwen voor de scouting gesitueerd. Aan de
Populierenstraat zijn inmiddels vijf vrijstaande woningen
gebouwd. Om een goede overgang met het agrarisch gebied te
kunnen realiseren, zijn zowel de woningen als de voorzieningen aangelegd in zogenoemde groene kamers die er voor zorgen dat de bebouwing mooi is ingebed in het groen.

den een negatief saldo. Het verschil is door de gemeente
Borsele zelf betaald. De Provincie heeft voor het gehele project
Masterplan 's-Gravenpolder een ISV-subsidie verstrekt van
ruim € 780.000. Uit dit bedrag zijn ook de kosten voor het
opruimen van de bodemverontreiniging betaald.

Financiën
De netto-investeringen in de drie deelprojecten bedroegen in
eerste instantie circa € 2,6 miljoen.
Al snel was duidelijk dat de investeringen hoger zouden zijn
dan de opbrengsten. Deelproject I heeft nog een positief saldo
van € 400.000 opgeleverd maar de andere deelprojecten had-
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Alle dorpen een Brede School
De algemene doelstelling van het project Brede Scholen in de
gemeente Borsele luidde officieel:
"het realiseren van een samenhang van netwerken rondom
onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin, fysiek vormgegeven in een gecombineerde huisvesting." Dat betekende concreet dat er in alle dorpen een brede school moest komen die
een spilfunctie in het dorpsleven kon vervullen. Uit een evaluatie van het beleid in 2001 bleek dat dit lastig te realiseren was.
Zo was het aantal leerlingen afgenomen waardoor het lastiger
werd de doelstelling te bereiken. Toch is er veel tot stand gekomen. In de meeste dorpen van de gemeente Borsele zijn
inmiddels brede scholen gerealiseerd, mede dankzij een ISVsubsidie van bijna € 227.000.
Brede school Hoedekenskerke
Het gebouw van de christelijke basisschool De Regenboog
bevond zich in een slechte staat en het was eigenlijk niet meer
geschikt om les te geven. De oplossing was een nieuwe basisschool en peuterspeelzaal in de directe nabijheid van het verenigingsgebouw, conform de brede schoolgedachte en ideeën
over efficiënt ruimtegebruik. Op de plek van het oude schoolgebouw konden woningen worden gebouwd. In 2004 is de nieuwe brede school in gebruik genomen, tot groot genoegen van
alle betrokken partijen, inclusief de speeltuinvereniging
Hoedje Wip.
De nieuwe school bestaat uit een drietal leslokalen, een centrale hal en twee kamers voor remedial teaching en/of een
orthotheek. Daarnaast zijn er personeels- en directiekamers
en administratieve ruimten. Voor peuterspeelzaal De Huus zijn

< Brede School in Hoedekenskerke

Wat is een brede school
De eerste brede scholen in Nederland waren de
zogenoemde Vensterscholen in Groningen, die in
1996 in gebruik zijn genomen. Nederland kent inmiddels meer dan 1600 brede scholen. Binnen een brede
school werken meerdere organisaties samen zoals
kinderopvang, huiswerkbegeleiding, sport en welzijn.
Het voordeel is dat kinderen zich hierdoor op meerdere manieren kunnen ontwikkelen en zo hun kansen
in de maatschappij vergroten. Brede scholen komen
voor in het primair onderwijs, maar tegenwoordig
ook steeds vaker in het voortgezet onderwijs. Vaak
spelen brede scholen in op ontwikkelingen in de
lokale samenleving zoals de wens naar meer kinderopvang, betere kansen voor kinderen in achterstandswijken of meer veiligheid in de wijk. De diverse activiteiten kunnen op meerdere plekken in de
brede school plaatsvinden. Of er sprake is van een
brede school is afhankelijk van de onderlinge samenwerking tussen betrokken partijen, niet van het
gebouw zelf.
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een verblijfsruimte, een ren- en vliegruimte, een personeelsruimte en andere nevenruimten gerealiseerd. De nieuwbouw
is via een verbindingsgang gekoppeld aan het dorpshuis. Ook
het terrein rond de school is opnieuw ingericht. Daarbij is
rekening gehouden met de diverse gebruikers van de speelruimte, namelijk de kinderen van de peuterspeelzaal en van de
basisschool. Intussen heeft ook de buitenschoolse opvang zich
aangesloten bij de brede school. Afspraken over gezamenlijk
gebruik van de ruimten en over het beheer zijn vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst.
Brede school Oudelande
Op de laatste dag van 2003 startte de gemeente Borsele in
Oudelande een experiment buitenschoolse opvang (bso) voor de

16

tijdsduur van twee jaar. Later werd dit verlengd met nog een jaar.
Voor het experiment werd in eerste instantie een ruimte in het
dorpshuis D'n Ospit gebruikt. Tegelijkertijd werd er onderzoek
gedaan naar de meest optimale huisvesting. De uitkomst was dat
er gebruik kon worden gemaakt van de bestaande gebouwen van
de openbare basisschool De Schakel en van het dorpshuis. Door
het bijbouwen van een tussenruimte konden beide gebouwen
met elkaar worden verbonden. In die tussenruimte was plaats
voor peuterspeelzaal Duimeland, bso Catootje en er kon een
multifunctionele ruimte worden gerealiseerd. Het dorpshuis zelf
moest een grondige renovatie ondergaan om er extra bergruimte en was- en kleedvoorzieningen te kunnen bouwen. Het geheel
heeft een multifunctionele accommodatie opgeleverd waarin
activiteiten voor het hele dorp kunnen worden georganiseerd.
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dieping van het dorpshuis. Een verre van ideale situatie.
Uiteindelijk heeft de gemeente er niet voor gekozen om de
bestaande school te verbouwen, maar om over te gaan tot volledige nieuwbouw. De reden was dat een complexe en vooral
dure verbouwing nodig zou zijn wilde men de huidige school
toekomstbestendig maken. Er zou dan een groot plat gebouw
staan, met een veertig jaar oude kern maar wel met een bijna
nieuwe boekwaarde.

Behalve de gebouwen is ook het omliggende gebied heringericht.
Daardoor kon er een mooie speeltuin worden aangelegd voor de
basisschool, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.
Het gebouw en terrein zijn in 2009 in gebruik genomen. Het
experiment heeft positief uitgepakt en is inmiddels een structurele en levensvatbare voorziening voor het hele dorp geworden.
Ook hier zijn afspraken gemaakt over gebruik en beheer van de
gebouwen en buitenruimten.
Brede school ’s-Heerenhoek
Doordat het aantal leerlingen van de Don Boscoschool in
's-Heerenhoek steeg, was uitbreiding van klassen noodzakelijk. Bovendien voldeed het schoolgebouw niet meer aan de
eisen en was de peuterspeelzaal gevestigd op de eerste ver-

Zoals gebruikelijk zijn alle partijen vanaf het prille begin bij de
ontwikkelingen betrokken geweest. Het gaat dan om de basisschool zelf, de peuterspeelzaal Dreumesland, buitenschoolse
opvang Jorrie en Snorrie, de speeltuinvereniging en het verenigingsgebouw. De nieuwe school is tegen de bestaande gymzaal
aangebouwd. Die was nog heel goed bruikbaar, maar is geheel
gerenoveerd en met een schuifwand van het schoolgebouw te
scheiden. Daarnaast is er een ruimte voor handenarbeid
gemaakt, een speellokaal voor de kleuters, een grote centrale
ruimte, kantoren voor personeel, spreekkamers en een studiecentrum/bibliotheek. De buitenschoolse opvang heeft een plek
gevonden in de handenarbeid ruimte. Het speellokaal voor de
kleuters is middels een schuifwand te scheiden van de peuterspeelzaalruimte. Door de schuifwand te openen ontstaat een
grote ruimte die zowel door de school als door de peuterspeelzaal kan worden gebruikt.
Ook bij deze brede school is de buitenruimte flink onder handen genomen. Voor het gehele complex is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn opgenomen over beheer en exploitatie, het gezamenlijk gebruik en
over de wijze van samenwerking. Het gebouw en terrein zijn in
het schooljaar 2008/2009 in gebruik genomen.
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Goes - Wonen boven winkels
Om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren heeft de
gemeente Goes een plan gemaakt om het wonen boven winkels
te bevorderen. Er staan hele verdiepingen leeg. Dat is een verspilling van ruimte en bovendien slecht voor de levendigheid en
de kwaliteit van de binnenstad. In heel Nederland staan zo'n
40.000 verdiepingen boven winkels leeg. Als die ruimten benut
kunnen worden als woning, is er in Nederland ongeveer 1500 ha
minder nieuwbouw nodig. Dat komt overeen met 2250 voetbalvelden.
Wonen boven winkels is voor de gemeente Goes niet alleen een
ambitieus, maar tegelijkertijd ook een lastig project. Het realiseren van woonruimten op bovenverdiepingen vraagt veel van de
creativiteit van architecten. Bovendien gelden er strenge bouwkundige eisen ten aanzien van brandveiligheid, vluchtwegen en
isolatie. Daarbij is het ook procedureel een ingewikkeld proces.
Initiatiefnemers worden geconfronteerd met lastige regelgeving
en procedures, maar ook met een veelvoud aan betrokken partijen zoals particuliere eigenaren, beleggers, winkeliers en winkelketens. Dat leidt weer tot ingewikkelde fiscale en juridische
constructies. Verder is het subsidiebeleid voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Ook voor de eigenaar van het pand, vaak de
winkelier, is het niet altijd makkelijk. Deze moet immers naast
zijn zaak ook nog woningen gaan exploiteren. Dat terwijl de
terugverdientijd van de investeringen kan oplopen tot tientallen
jaren. Tot slot is een verbouwing altijd lastig voor het winkelend
publiek.
De gemeente Goes heeft zich heel goed gerealiseerd dat het stimuleren van het wonen boven winkels een langdurig en moeizaam proces zal zijn. Desalniettemin is ze van mening dat het
gebruiken van deze 'verborgen capaciteit' ook ideale woningen

< Goes, wonen boven winkels

Opkomst van winkelketens en filiaalbedrijven
Vroeger was het heel gewoon dat de winkelier boven
zijn eigen winkel woonde. Door de opkomst van winkelketens en filiaalbedrijven was er voor een opgang naar
een bovenwoning geen plaats meer. De verdiepingen
bleven daardoor leeg staan of werden gebruikt voor
opslag. Door die leegstand werden er nauwelijks investeringen gedaan waardoor gevels en (monumentale)
panden in rap tempo verkrotten. Bijkomend gevolg is
dat een onbewoonde binnenstad een onveilig gevoel
geeft na sluitingstijd. Het verdwijnen van de woonfunctie uit een binnenstad is daarom een aanslag op de
kwaliteit ervan.

kan opleveren voor starters, studenten, actieve senioren en eenpersoonshuishoudens. De gemeente gaat er vanuit dat als er
meer bovenwoningen worden gerealiseerd, het gehele pand
wordt opgeknapt en zo dus een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit van de binnenstad van Goes.
Om het gebruik van bovenverdiepingen van bedrijfspanden voor
wonen te bevorderen heeft Goes in juni 2007 een subsidieverordening Wonen boven Winkels opgesteld. Op basis van deze verordening kon een initiatiefnemer een subsidie van € 5000 per
wooneenheid krijgen als hij de bovenverdieping van zijn winkel
geschikt maakte voor bewoning. De ISV-middelen zijn voor een
klein deel ingezet voor de voeding van dit initiatief. Met de ISVsubsidie is een bijdrage verstrekt aan een pand aan de Grote
Markt waar in totaal vijf wooneenheden op de bovenverdiepingen
zijn gerealiseerd. Verder is de subsidie gebruikt voor een bovenwoning in een pand in de Magdalenastraat.
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Goes - Ambitieuze herstructurering
Goese Polder is de grootste wijk van Goes, er wonen zo'n 6700
mensen in 2700 woningen. De wijk is gebouwd tussen 1968 en
1990 en is gelegen aan de noordwestzijde van de stad. Slechts
vijf jaar nadat de laatste woning van de wijk was gebouwd,
kwam de gemeente Goes tot de ontdekking dat eerder
gebouwde woningen alweer gedateerd waren, dat er relatief
veel huizen leeg stonden en dat de wegenstructuur alles
behalve duidelijk was. Daarom stelde de gemeente in oktober
1997 samen met de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) en de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) het Masterplan Goese Polder
op. Daarin werden de sterke en zwakke punten van de wijk
geanalyseerd en werden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Op basis van dit ambitieuze plan zijn diverse buurten in
de wijk Goese Polder vernieuwd. Het ging hierbij om De Hofjes,
Rooseveltstede, Bechstede, Schumanstede, Trumanstede,
Centrumgebied, Spaakstede en Adenauerstede. Tijdens de
vernieuwingsslag is vooral de ruimtelijke structuur van de
betreffende buurten aangepakt.
Enkele hoofduitgangspunten uit het Masterplan:
• Het woningaanbod in de wijk moest worden verbreed. De
verhouding tussen koop- en huurwoningen moest worden
verbeterd en er moesten meer geschikte woningen voor
ouderen worden gebouwd. In de loop van de tijd zijn de
buurten aangepast aan de huidige wooneisen door middel
van een reeks van maatregelen. Die waren soms ingrijpend,
soms heel eenvoudig. De maatregelen waren vooral gericht
op het doorbreken van het enigszins gesloten, introverte

< Goes, herstructurering Goese Polder

karakter van de buurten. Waar nodig zijn woningen gesloopt
zodat andere huizen tot twee-onder-een kapwoningen of
vrijstaande woningen konden worden verbouwd. Daarnaast
zijn er meer parkeerterreintjes gerealiseerd en is er nieuw
groen aangelegd. Ook de dubbele huisnummering is vervallen waardoor sommige straten een nieuwe naam hebben
gekregen. Op de hoek van de Troelstralaan en de Laan van
de Verenigde Naties is een geheel nieuw complex gebouwd
met elf ruime koopappartementen. Niet alleen de structuur
van de wijk is aangepakt, ook de huizen zelf zijn onder handen genomen. Zo zijn gevelindelingen veranderd en zijn veel
buitenkozijnen vervangen. Daarnaast zijn badkamers, keukens en toiletten opgeknapt. Kortom, de hele wijk heeft een
transformatie ondergaan.
• De bestaande groenstructuur moest zichtbaarder worden
gemaakt. Om het karakter van de buurten opener te maken
zijn stratenpatronen veranderd en schuren naar de achterzijde verplaatst. Hier en daar zijn zelfs woningen afgebroken. De bewoners kunnen nu veel meer het groen in de wijk
beleven.
• De Goese Polder moest een veilige wijk worden. Om de
veiligheid in de Goese Polder te verbeteren is er meer verlichting aangebracht, zijn kruispunten zodanig vormgegeven dat er minder hard gereden kan worden en is er vandalismebestendig straatmeubilair neergezet.
• De economische drager van de wijk, winkelcentrum De
Spinne, moest worden verbeterd en versterkt. Het bestaande winkelcentrum is daarom rigoureus aangepakt en
deels gerenoveerd door de belegger, de beheerder van het
centrum, andere private partijen en de woningbouwvereniging. Daarnaast zijn er winkels bijgebouwd. Boven die win>
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kels zijn 32 huur- en koopappartementen gecreëerd, vooral
bestemd voor senioren. Verder is de openbare ruimte in het
centrumgebied aangepakt. Zo zijn er twee parkeerterreinen
aangelegd, compleet met bijbehorende toevoerwegen. Ook
zijn het bestaande centrum en parkeerterrein opnieuw
bestraat en heringericht, zijn er fietsroutes aangelegd en is
het groengebied aangepast.
Brede School en wijkcentrum De Spinne
De oorspronkelijke plannen voor aanpassingen en gedeeltelijke nieuwbouw van het wijkcentrum De Spinne belandden
begin 2003 in de prullenbak omdat het centrum tijdens de
jaarwisseling geheel afbrandde. Men moest weer bij nul beginnen met het maken van plannen. Daarin werd een nieuwe
brede school opgenomen. In de school zijn de volgende voorzieningen ondergebracht; drie basisscholen (protestantschristelijke basisschool ’t Noorderlicht, katholieke basisschool
De Holtkampschool en openbare basisschool De Tweemaster),
een wijkcentrum, consultatiebureau en opvoedsteunpunt (GGD
Jeugdgezondheidszorg), dagopvang voor gehandicaptenzorg
(Stichting De Zuidwester), een kinderdagverblijf, buitenschoolse en tussenschoolse opvang en een peutergroep (Kinderopvang De Bevelanden), een wijkinformatiewinkel, een jeugdcentrum met daarin diverse naschoolse activiteiten (SMWO) en
een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De vormgeving van het
complex is geïnspireerd op een burcht. Het complex staat dan
ook deels in het water.
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Nieuw Namen - Het oudste strand van Zeeland
In de zuidoostelijke punt van Zeeuws-Vlaanderen ligt op de
grens met België, bij het dorp Nieuw-Namen, een oude zeventiende-eeuwse zandgroeve, beter bekend als de Meester Van
der Heijdengroeve. In deze groeve komen de Pliocene aardlagen aan de oppervlakte. Deze aardlagen zijn miljoenen jaren
geleden door de zee gevormd. Daar bovenop ligt lokaal ook
nog een Pleistocene aardlaag die zo'n 12.000 jaar geleden door
de wind is gevormd. Op deze plaats zijn sporen gevonden van
Zeeuwen uit de Steentijd. Er ligt als het ware het alleroudste
stukje strand van Zeeland. Zelfs voor Europese begrippen is
het een unieke locatie.
Al in de zeventiende eeuw is men begonnen met het afgraven
van de zandophoping, in de volksmond Den Hoogen Kouter
genoemd. De bult stak niet alleen ruim vijf meter boven het
maaiveld uit, maar bleek onder het maaiveld nog eens vijfentwintig meter diep te zijn. Het afgegraven zand werd gebruikt
voor de aanleg van dijken en wegen, maar ook voor de bouw
van de wallen en forten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In een
streek waar alle poldergrond uit klei bestaat, is zand immers
een gewild artikel. Het gat dat ontstond door dit ontgraven
werd in de loop der jaren deels weer volgestort met voornamelijk huishoudelijk afval en daarna afgedekt met grond en
beplant met bomen.
Meester Van der Heijden, jarenlang bovenmeester van de lagere school in Nieuw-Namen, onderkende al in 1930 de unieke
kwaliteiten van de groeve. Hij heeft zijn best gedaan om de
overheden te overtuigen van de waarde ervan. Pas in 1963,

< Nieuw Namen, Meester Van der Heijdengroeve

Overwoekerd door struikgewas
Het heeft tot 1983 geduurd voordat de groeve als aardkundig monument toegankelijk werd. Tot die tijd was
het gebied "overwoekerd door struikgewas en weggestopt achter een slordige prikkeldraadversperring",
aldus een omschrijving uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Mede dankzij de inspanningen van voormalig beheerder en gids Richard Bleyenberg (grote
foto), werd de betekenis van dit bijzonder waardevolle
cultuurhistorische natuurmonument duidelijk en is de
groeve in binnen- en buitenland een begrip geworden.
In de loop van de tijd heeft Bleyenberg er meer dan
33.000 bezoekers rondgeleid.

toen de groeve werd overgedragen aan Staatsbosbeheer, werd
het afgraven van zand en storten van afval stopgezet.
Hoewel vrijwilligers jaren geleden al voorzichtig waren begonnen met het ontgraven van de groeve, was het meeste afval
nog aanwezig. Staatsbosbeheer, de gemeente Hulst en de
Provincie Zeeland hebben samen een voorstel gemaakt om de
groeve groter, toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor
publiek. Daarvoor was het nodig om heel veel stortmateriaal af
te graven, soms tot enkele meters diep. Vervolgens moest de
verontreinigde grond afgevoerd worden en moest de groeve
opnieuw ingericht worden. De coördinatie van dit alles was in
handen van de Provincie. De groeve heeft nu een afmeting van
ongeveer twintig bij tachtig meter gekregen en ligt enkele
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meters dieper dan het omliggende maaiveld. Bezoeker hebben
vanaf het nieuwe houten looppad goed zicht op de steilwanden
en aardlagen. De bodem van de groeve is alleen nog maar toegankelijk onder leiding van een gids.
Door het ontgraven en herinrichten van de groeve zijn de twee
hoofddoelen van het project gerealiseerd. Ten eerste is recht
gedaan aan de status van de groeve. Verscholen in een klein
natuurgebiedje ligt nu een cultuurhistorische locatie waar de
geologische geschiedenis van Nederland aan af is te lezen en
waarvan de prehistorische sporen zichtbaar zijn gemaakt.
Tegelijkertijd is een oude stortplaats op een milieu-hygiënisch
verantwoorde wijze gesaneerd. Daarnaast heeft het project een
impuls gegeven aan de lokale economie. Nieuw-Namen heeft er
met dit geologisch monument een bezienswaardigheid op
wereldniveau bij gekregen. Op termijn kan de groeve worden
ingepast in bestaande toeristische routes zoals de StaatsSpaanse Linies, het Ringelingenpad langs de Wielen en het
grensoverschrijdende krekengebied. Om er zeker van te zijn dat
de groeve in stand wordt gehouden is het beheer grotendeels bij

Staatbosbeheer terechtgekomen. Uiteraard heeft ook de
gemeente Hulst een taak als het gaat om bijvoorbeeld de aanleg
en het onderhoud van wegen, paden en parkeerplaatsen.
In eerste instantie werden de totale kosten voor het saneren en
opnieuw inrichten van de groeve op € 1,2 miljoen geraamd. Door
gebruik te maken van een slimme 'design en construct' aanbesteding, zijn die kosten uiteindelijk lager uitgevallen. Bovendien
kon de groeve nog wat groter worden dan aanvankelijk was
gepland. Staatbosbeheer en de gemeente Hulst hebben ieder
€ 150.000 in het project geïnvesteerd, de Provincie Zeeland
€ 300.000, waarvan € 112.500 aan ISV-gelden. Verder werd nog
een Europese plattelandssubsidie, de zogenoemde POP-subsidie, van € 600.000 verstrekt aan het project.

Een vreemde eend in de bijt
Dit project is enigszins een vreemde eend in de bijt. Het
gaat hier immers niet zozeer om verbeteringen in, of
van een bestaand bebouwd gebied, maar om het inzetten van ISV-bodemgelden voor milieutechnische verbeteringen. Daardoor werd tegelijkertijd de groeve
weer zichtbaar en toegankelijk voor publiek.
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Hulst - Tussen Keldermanspoort en binnenstad
Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was de Bierkaaistraat,
gelegen in het noordwestelijk deel van de oude binnenstad van
Hulst, één van de belangrijkste winkelgebieden in de regio. Het
gebied was verkeersvrij en had een overdekte winkelpassage,
wat destijds uniek was. Maar tijden veranderen. Overal verrezen
overdekte winkelpassages en verkeersvrije straten. Ineens bleek
de Bierkaaistraat niet meer zo uniek te zijn en langzaam zakte
het af naar een tweederangs winkelgebied waarin niet meer
geïnvesteerd werd. Voor het gemeentebestuur van Hulst was dat
in 2003 voldoende reden om over te gaan tot actie. Het stemde in
met een geheel nieuw stedenbouwkundig plan. De gemeenteraad formuleerde de doelstelling voor de verbeteringen als volgt:
• Zorg ervoor dat het gebied rond de Bierkaaistraat – vanaf nu
de Nieuwe Bierkaai geheten – ruimtelijk, functioneel en esthetisch wordt verbeterd.
• Zorg voor een verbeterde relatie tussen de Keldermanspoort en de binnenstad van Hulst.
• Maak van de Bierkaaistraat een winkelgebied dat aantrekkelijk is voor toeristen en waar het plezierig wonen is.
• Indien nodig mag de bebouwing op de plaats van de voormalige oude haven worden afgebroken om plaats te maken
voor water en kades.
In juni 2004 waren alle uitgangspunten en randvoorwaarden
benoemd. In april 2009 stelde de raad van Hulst het bestemmingsplan vast. De gemeente heeft vervolgens een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het gebied met daarin veel aandacht
voor zaken als rooilijnen, bouwhoogte, kappen en kleurgebruik. Ook de gevelindeling werd tot in detail 'bewaakt' en er

< Hulst, Nieuwe Bierkaai

werd veel aandacht besteed aan materiaalgebruik, zwaarte
van kozijnhout, roedeverdeling, kroonlijsten enzovoort.
Een van de belangrijkste onderdelen in het project was het
terugbrengen van de oude haven. Hier omheen zijn winkels
gepland met daarboven woningen. Aan de zuidkant moet aan

Archeologie
Eén van de belangrijkste elementen in het project
was het terugbrengen van de haven. Daarvoor moest
flink worden gegraven. Dat is onder archeologische
begeleiding gebeurd, zowel door professionals als
door amateurs. Handig hulpmiddel daarbij was een
kaart van Hulst die eind zestiende eeuw getekend is
door Jacob van Deventer. Tussen de resten van bruggen, kelders en funderingen kwam de oude haven
van Hulst langzaam tevoorschijn, met aan weerszijden oude bebouwing. Al het graafwerk leverde vele
verrassende vondsten op, zoals oude trappen naar de
waterlijn. Ook de oude brug bij de Keldermanspoort
kwam tevoorschijn. Deze is inmiddels geïntegreerd in
de nieuw aangelegde waterpartij. Eén van de meest
interessante ontdekkingen was het eikenhouten restant van een schip dat zich onder de funderingen van
een dertiende-eeuws huis bevond. Het gaat hierbij
om de oudste scheepsresten die ooit in Zeeland zijn
gevonden. Alle vondsten zijn zorgvuldig gedocumenteerd en geconserveerd.
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Eigentijdse ontwerpen
Het gebied rond de Nieuwe Bierkaai ligt binnen de contouren van de oude vestingwerken en maakt deel uit
van de historische binnenstad van Hulst. Het wekt dan
ook geen verbazing dat Hulst het project Nieuwe
Bierkaai qua sfeer wilde laten aansluiten bij de oude,
monumentale binnenstad.
Dat betekent niet dat er panden of locaties moesten
worden gekopieerd. Ook eigentijdse ontwerpen waren
mogelijk, zo lang ze pasten in de historische context
van de binnenstad. De centrale drager in het geheel is
de plek waar vroeger de haven heeft gelegen. Daar
wordt het water terug in de stad gebracht.

het water een gebouw komen met een bijzondere architectonische uitstraling. De functie daarvan moet nog nader ingevuld
worden. De haven zelf wordt doorgetrokken tot aan de (ruïne
van de) Keldermanspoort, die mogelijk een functie krijgt als
openluchttheater. De nieuw aangelegde stalen voetgangersbrug 'de Passant' is een spectaculair nieuw element in het
gebied. Het verbindt de Overdamstraat met de Bierkaaistraat
en geeft toegang tot de lage kades. Het slopen van de oude
bebouwing tussen de Overdamstraat en Bierkaaistraat heeft
veel geld gekost. Daarom zijn er extra bouwmogelijkheden
geschapen op het nabij gelegen 's Gravenhofplein, de voormalige kloostertuin. Ook het gebied tussen Bierkaaistraat en
Godsplein wordt opnieuw ontwikkeld. Het project loopt vermoedelijk tot 2015.
Financiering
De Provincie Zeeland en de gemeente Hulst hebben samen
geconcludeerd dat de Nieuwe Bierkaai een positieve impuls
geeft aan het centrum van Hulst. Het gaat immers om een binnenstedelijk herstructureringsproject met woningbouw en om
herstel van cultuurhistorische elementen. Daarbij wordt ook
nog eens de sociaaleconomische structuur van Hulst versterkt. Verder wordt de bodem gesaneerd en worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Mede daarom heeft de
Provincie besloten om Hulst een zogenoemde resultaatsubsidie te verlenen van € 3 miljoen. De totale kosten van het project, dat bestaat uit tien deelprojecten, zijn geraamd op ongeveer € 20,5 miljoen. Daarvan is € 1,85 miljoen afkomstig uit
ISV-gelden. De gemeentelijke investering is begroot op minimaal € 5 miljoen. Voor de overige investeringen worden per
deelgebied marktpartijen gezocht.
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Wemeldinge - De slopjes moeten blijven
In de kadastrale atlas van Zeeland uit 1832 is te zien dat het
perceel Zuidelijke Achterweg 4a in Wemeldinge oorspronkelijk
bij een woning hoorde die aan de Dorpsstraat lag. Op perceel
4a staat een schuur ingetekend die eigendom was van landbouwer Cornelis Wabeke. In de loop der jaren heeft diezelfde
schuur allerlei andere functies vervuld, van aardappelsorteerloods tot werkplaats en opslagruimte. In de eerste helft van de
twintigste eeuw is de schuur vernieuwd.
Op een zeker moment is de schuur leeg komen te staan. De
gemeente Kapelle voorzag overlast en mogelijk milieuproblemen voor de omgeving als een volgende eigenaar de schuur
weer conform de bedrijfsbestemming in gebruik zou nemen.
Daarom heeft de gemeente het perceel aangekocht. Samen
met de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking
(RWS) heeft zij gekeken of er op de bewuste locatie wellicht
enkele woningen gebouwd konden worden. Omdat er in de
jaren daarvoor in Wemeldinge relatief veel woningen in de
duurdere prijsklasse waren gebouwd, was het wenselijk in dit
geval woningen in het goedkopere segment te bouwen, en dan
specifiek voor starters en doorstromers.
Tegelijkertijd wilde de gemeente ook de woonomgeving aanpakken. Daarbij moest het karakteristieke naastgelegen
steegje, in de volksmond een 'slopje', zeker blijven bestaan en
worden heringericht. Ook moesten er een paar parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden. Uit de calculatie bleek dat al
die wensen mogelijk waren mits de gemeente kon rekenen op
een bijdrage in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing.

< Wemeldinge, Zuidelijke Achterweg

Slopjes
De Dorpsstraat is een belangrijke straat in
Wemeldinge. Een aantal woningen dateert uit de 17e
en 18e eeuw en is geregistreerd als Rijksmonument.
Parallel aan deze straat lopen de Noordelijke
Achterweg en Zuidelijke Achterweg. In het verleden
waren deze straten met de Dorpsstraat verbonden
door middel van kleine steegjes of 'slopjes', karakteristiek voor Wemeldinge. Zeven stuks zijn het er nu
nog, evenveel als in de Middeleeuwen. Oorspronkelijk
hadden ze een functie als brandgang, zodat in geval
van brand het vuur door zo'n 'slopje' zou worden
gestopt of in ieder geval makkelijker te bestrijden zou
zijn. Zo zou niet de hele straat in vlammen op gaan.
In de volksmond werden de 'slopjes' meestal vernoemd naar de eigenaren van de hoekhuizen. Maar
dat veranderde natuurlijk nogal eens. Toch zijn er wel
een paar van die namen bewaard gebleven, zoals het
'slopje van Ko van Boven', tussen de huisnummers 56
en 48, genoemd naar de klokkenmaker die op nummer 56 woonde. Bij de ontwikkeling van het herstructureringsproject hebben de betrokkenen rekening
gehouden met deze historische gegevens en is het
'slopje' gehandhaafd.
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 Wemeldinge, Zuidelijke Achterweg

34

Geld speelt een rol

Gemeente Kapelle

In de eerste globale plannen was sprake van de bouw van zes
levensloopbestendige huurwoningen van één bouwlaag met
kap. Een deel van de woningen zou ontsloten kunnen worden
aan de oostkant van het perceel via het bewuste 'slopje'. Nadat
het perceel nader was bestudeerd en er rekening was gehouden met de bestaande verkavelingsstructuur bleek dat het
mogelijk was in plaats van zes, zelfs zeven woningen te bouwen. Dat zou een gunstig effect hebben op het financiële plaatje. Uiteindelijk zijn er in 2009 slechts vier grondgebonden
woningen gebouwd, evenwijdig aan de Zuidelijke Achterweg;
twee huurwoningen en twee koopwoningen. De andere drie
woningen zijn niet gebouwd omdat er in het noordelijke deel
van de locatie archeologisch waardevolle resten werden aangetroffen. Daardoor bleek bebouwing niet mogelijk. Die gronden zijn daarom gebruikt voor de aanleg van groenvoorzieningen en enkele parkeerplaatsen als extra impuls voor de
woonomgeving.
Het niet bouwen van de drie woningen leverde voor de
gemeente Kapelle een financiële tegenvaller op van € 44.000.
De gemeente moest daardoor haar bijdrage aan het project
noodgedwongen verhogen tot € 114.000. De woningbouwvereniging RWS heeft € 100.000 bijgedragen en er is een ISV-subsidie van € 70.000 verleend. Het totale project heeft circa
€ 284.000 verlies opgeleverd.
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Kapelle - Van conserven naar wonen
Op de hoek van de Maalstede en de Vroonlandseweg in de kern
Kapelle stond vroeger de conservenfabriek van Van Liere, bij
de oudere Kapellenaren beter bekend als de Lika (Van Liere,
Kapelle). Nadat de fabriek werd gesloten is het gebouw lange
tijd in gebruik geweest als bedrijfsverzamelgebouw. Daarin
waren veel functies ondergebracht, waaronder een autohandel, een aannemer, een installatiebedrijf, een caravanstalling
en een atelier voor beeldende kunst.
Na verloop van tijd begonnen buurtbewoners te klagen, mede als
gevolg van de overlast van de aanwezige bedrijven. Ze waren
vooral slecht te spreken over de auto's die her en der in de berm
werden geparkeerd. Verder lag er overal rotzooi, was er sprake
van geluidsoverlast en van soms bedenkelijke activiteiten.
Daarnaast ontstonden er milieuproblemen en bleken de verschillende bedrijven niet meer aan de brand- en veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen. Toen er geconstateerd werd dat er
op het terrein asbest in de terreinverharding zat besloot de
gemeente in te grijpen en het Lika-terrein te sluiten.
Doordat het terrein aan de rand van een woonwijk is gesitueerd, lag het voor de hand dat de gemeente ook hier woningbouw zou realiseren. Maar de eigenaar van de grond kon niet
met de gemeente tot overeenstemming komen over de verkoop van de gronden. Dit lukte wel met De Groene Groep
Ontwikkeling bv uit Rotterdam. Direct na de aankoop in 2003 is
De Groene Groep gestart met de sloop van de opstallen en het
saneren van de bodem. Omdat ook de achtertuinen van de
aangrenzende woningen waren verontreinigd met olie, is in
opdracht van de gemeente ook deze grond gesaneerd. Tijdens
de werkzaamheden ontdekte De Groene Groep dat er in de

< Kapelle, Likaterrein

Kosten
De totale kosten van het project, inclusief de saneringskosten, bedroegen voor de gemeente Kapelle
€ 999.551. De ISV bijdrage bedroeg € 867.981. Dit is
inclusief de € 113.445 die al eerder in het kader van
Stads- en dorpsvernieuwing aan Kapelle werd verstrekt. De verkoop van de gronden heeft de gemeente € 11.120 opgeleverd zodat het uiteindelijke aandeel van de gemeente in dit project is beperkt
gebleven tot € 120.450.

muren en daken van het gebouw ook nog 3400 m2 asbest verwerkt was. Al met al werd het een flinke saneringsklus.
In eerste instantie was de gemeente van plan 35 woningen
voor senioren en starters op het terrein te laten bouwen.
Uiteindelijk zijn er 29 woningen gebouwd waarvan 14 levensloopbestendig. De verkoop van de woningen had de nodige
voeten in aarde. De 22 grondgebonden woningen aan de westzijde waren relatief snel gebouwd en verkocht. Op het andere
deel van het terrein was een appartementengebouw met zestien seniorenappartementen voorzien. Maar het hele project
liep flinke vertraging op doordat het problemen opleverde in de
buurt en er twijfel was of er wel behoefte was aan deze woningen. De vertraging werd zelfs zo erg dat de appartementenkavel werd overgenomen door de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) te Goes. Die liet er
vervolgens een vrijstaande hoekwoning en zes huurwoningen
voor ouderen bouwen. In 2010 zijn die woningen opgeleverd en
inmiddels zijn ze allemaal verkocht en bewoond.
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Middelburg - Een nieuw hart
Halverwege de jaren zestig is de woningnood in ons land vrij
groot. Er moet gebouwd worden is de boodschap. Veel en snel,
hoog en goedkoop. Het hoogbouwvirus verspreidt zich over
heel Nederland en ook Middelburg ontkomt er niet aan. De
Algemene Woningbouwvereniging Middelburg (AWV) bouwt
daarom begin jaren zeventig drie torenflats van elf woonlagen
in de Magistraatwijk met daarin 374 woningen in totaal. Het
bouwtempo lag hoog, gemiddeld werden er zes flatwoningen
per week gerealiseerd. Tien jaar later werden diezelfde drie
flats "blokkendozen uit de jaren zeventig" genoemd, "gelegen
in een verschraald woongebied, saai en doods en excentrisch
gelegen ten opzichte van de binnenstad."
In en om de flats constateerde de woningbouwvereniging jaren
geleden al veel overlast in de vorm van prostitutie, verdovende
middelen, persoonlijke bedreigingen, gokken en vandalisme.
Omdat de woningmarkt intussen was verruimd, verhuisden de
financieel meest draagkrachtige gezinnen vanwege die overlast naar andere wijken. De minder draagkrachtigen bleven
achter en de flats kregen een slechte naam. De drie eens zo
geprezen flats raakten behoorlijk in de problemen en de
woningbouwvereniging moest stevige middelen inzetten om de
leefbaarheid in de wijk terug te brengen. Om de teloorgang te
stoppen heeft AWV destijds een aantal maatregelen bedacht.
Eén van die maatregelen was het 'aftoppen' van één van de
flats. De bovenste zeven etages werden er af gehaald. Bij de
twee andere flats zijn bouwtechnische- en beheermaatregelen
genomen waardoor de woningbouwvereniging en de gemeente Middelburg hoopten dat ook de criminaliteit in de wijk zou

< Middelburg, Magistraatwijk

Middelburg als programmagemeente
Binnen het principe van het ISV kennen we rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. Onder
die laatste categorie vallen projectgemeenten en
programmagemeenten. In Zeeland zijn projectgemeenten meestal de kleinere gemeenten. Zij hoeven geen integrale visies te maken, maar hebben
genoeg aan goed onderbouwde projectplannen, die
uiteraard wel aan de Provincie worden voorgelegd ter
toetsing. In de eerste ISV-periode (2000-2005) ontvingen de gezamenlijke projectgemeenten in Nederland
ongeveer € 165 miljoen aan subsidie.
Gemeenten met een relatief grote herstructureringsopgave, zoals Middelburg, zijn meestal programmagemeenten. Zij ontvangen een subsidie als de door
hen ingediende aanvraag in de vorm van een meerjarig ontwikkelingsprogramma (MOP) positief wordt
beoordeeld door de Provincie. Tijdens de eerste ISVperiode (2000-2005) waren er landelijk honderd programmagemeenten die gezamenlijk € 330 miljoen
aan subsidies hebben ontvangen.
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afnemen. In eerste instantie leken de maatregelen succes te
hebben want het aantal klachten ging omlaag, zeker in de
afgetopte flat. Ook de leegstand leek een halt toegeroepen te
zijn.
Ondanks alle moeite en inspanningen bleef de Magistraatwijk
een 'wijk met een zwak hart'. Mede daarom heeft de gemeenteraad in 1999 besloten tot een totale herstructurering. De
flats aan de Van Reigersbergstraat en de Rentmeesterlaan
werden volledig ontmanteld en de kale betonskeletten zijn eind
2000 met springstof naar beneden gehaald. Op de plek van de
eerste flat is inmiddels een nieuw appartementencomplex van
acht verdiepingen verrezen met daarin zowel koop- als huurwoningen. In de bovenste laag zijn een aantal penthouses
gerealiseerd en in de onderste laag zijn winkels gevestigd. Ook
is er een zorgsteunpunt in het complex aanwezig. Het oude
winkelcentrum is gesloopt. Op de plek waar de flat aan de
Rentmeesterlaan stond zijn drie nieuwe parkvilla's/woontorens gebouwd. Verschillende ruimtes op de begane grond zijn
in gebruik genomen door dienstverleners in de medische sector zoals een huisarts, fysiotherapeut en apotheek. Als gevolg
van al deze ingrepen is de samenstelling van de woningvoorraad aanmerkelijk verbeterd, conform de kwaliteitssprong die
de gemeente zo graag wilde maken. 262 sociale huurwoningen
zijn vervangen door 91 koopappartementen en 44 huurappartementen.
Naast al deze ingrepen zijn ook een nieuwe brede school en
wijkcentrum Het Palet gebouwd. Dit complex fungeert als het
nieuwe kloppende hart en ontmoetingsplaats van de
Magistraatwijk. In de brede school zijn verschillende functies

ondergebracht, zoals twee basisscholen, kinderopvang en de
stichting Welzijn Middelburg. Veel inwoners van Middelburg
Zuid maken dankbaar gebruik van het wijkcentrum. Het is bijzonder om te zien dat de senioren er biljarten en even verderop kinderen hun boekjes lezen. Allemaal in dezelfde ruimte en
op hetzelfde tijdstip.
De stedenbouwkundige opzet van de wijk is tamelijk helder en
bestaat uit een viertal woonvelden of hoven. De binnenterreinen hiervan zijn als het ware kleine groene oases waar de
woningen omheen zijn gebouwd. In de loop van de tijd waren er
op en in het groen allerlei (school)gebouwen verschenen, met
als gevolg dat de groene ruimtes verdwenen waren. In het
kader van de leefbaarheid van de wijk zijn daarom ook de
hoven aangepakt. De meeste gebouwen zijn opgeruimd en bij
de herinrichting zijn de bewoners van meet af aan betrokken
geweest. Er is in de plannen sowieso veel aandacht voor de
buitenruimte geweest. Zo is door de sloop van de flats een royale toegang naar het stadspark Meiveld en de daarin aanwezige kinderboerderij aangebracht. Voorheen was het park
weggestopt achter de hoge flatbebouwing. In het centrale
groengebied van de wijk is daarom eenzelfde stadsparkachtige sfeer gecreëerd.
De uitvoering van het project is in 2000 gestart en in 2004 is de
herstructurering afgerond. In de tussenliggende tijd is niet
alleen de woonkwaliteit in de wijk verbeterd, maar zijn ook de
sociale en fysieke problemen in de wijk zoveel mogelijk aangepakt. De Magistraatwijk is daardoor een voorbeeldproject op
het gebied van herstructurering van naoorlogse woonwijken
geworden.
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Middelburg - Klaar voor de toekomst
De Stromenwijk in Middelburg is een grote woonwijk aan de
westkant van de stad. Het Kanaal door Walcheren vormt de
oostgrens van de wijk. De stromenwijk is typisch voor de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hij is gebouwd in een tijd
dat er ook in Middelburg nog volop woningnood heerste.
Diverse voorzieningen als winkels, scholen, kerken en kantoren zijn verspreid over de wijk. Het winkelcentrum ligt vrij centraal, min of meer op het knooppunt van de belangrijkste straten met woningen. Opvallende ruimtelijke elementen in de wijk
zijn de Vlissingse Watergang en het oude park Toorenvliedt
met zijn monumentale woonhuis.
Zoals bij zo veel wijken was de woningsamenstelling in de
Stromenwijk tamelijk eenzijdig en deels verouderd. Daardoor
trokken bewoners in de loop der jaren weg naar nieuwbouw
elders in Middelburg. Begrijpelijk, maar toch iets wat de
gemeente liever niet zag gebeuren. Het zou veel beter zijn als de
bewoners binnen de wijk zelf wooncarrière kunnen maken. Uit
analyses bleek dat bewoners dit ook wel wilden omdat ze de
Stromenwijk op zich een plezierige wijk vonden om te wonen. Als
er het nodige zou gebeuren zouden ze zeker blijven.

Samenwerking met de woningcorporatie
Toen bleek dat herstructureren van de wijk de beste
oplossing van de problematiek was, heeft de
gemeente Middelburg daarmee ingestemd. Kijkend
naar de woningmarkt op dat moment, is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
woningcorporatie Woongoed Middelburg. Daarin
werd afgesproken dat de corporatie zich in de
Stromenwijk eerst en vooral zou richten op het toevoegen van nieuwe woningen en voorzieningen en
pas daarna op sloop of verkoop. Daarnaast zou de
wooncorporatie een flink deel van de taakstelling ten
aanzien van de nieuwbouw van huurwoningen (met
de daarbij horende onrendabele top) voor zijn rekening nemen. Als compensatie voor al die inspanningen mocht Woongoed nieuwe woningen in de koopsector realiseren.

De gemeente heeft deze signalen opgepakt en voor de
Stromenwijk een herstructureringsplan opgesteld. De basis
hiervoor was een ruimtelijke verkenning die in 2000 is opgesteld.
Waar in de Magistraatwijk de herstructurering beperkt is gebleven tot het hart van de wijk, is die van de Stromenwijk met tien
deelprojecten een uitgebreid en breed project geworden dat op
meerdere plaatsen in de wijk invloed heeft. De projecten liggen
in de deelgebieden Centrumgebied, Zuidrand en Kanaalzone.

< Middelburg, Stromenwijk
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Hoofddoel van het herstructureringsplan was het versterken van
de 'zwakke' plekken en het vergroten van de woningdifferentiatie
in de wijk. Zo zou een gemengde, maar toch stabiele wijk ontstaan. Verder was het een mooi moment om de bestaande voorzieningen te herijken en waar nodig te vernieuwen. Daarbij was
het belangrijk dat alle voorzieningen bereikbaar zouden blijven
voor iedereen. Slecht in de markt liggende huurwoningen mochten eventueel door Stichting Woongoed Middelburg worden afgebroken en vervangen worden door nieuwe woningen in zowel de
huur- als de koopsector, mits het principe van 'eerst bouwen,
dan slopen' werd aangehouden.
Het vernieuwen van het hart van de wijk was één van de deelprojecten en tevens de meest in het oog springende ingreep.
Door in de eerste fase verouderde winkels en woningen te slopen en te concentreren in twee nieuwe bouwblokken kon het
nieuwe winkelcentrum Panorama Stromenwijk rondom het
Westerscheldeplein ontstaan. De nieuwe bebouwing is zo
vormgegeven dat deze aansluit op de bestaande woningen. De
lichte metalen constructie op een glazen tussenlaag geeft het
gebouw een markante uitstraling. Uiteindelijk zijn er 71 koopen huurwoningen gebouwd, waaronder twintig zorgwoningen.
Verder is 3000 m2 winkelruimte gerealiseerd met daarin twee
supermarkten, alsmede een jongerencentrum en een horecagelegenheid. Doordat er meer winkels en woningen zijn
gebouwd dan er in de oude situatie waren, is de centrumfunctie aanmerkelijk versterkt. Het is inmiddels een plek geworden, waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten. In de
tweede fase zijn winkels en appartementen aan de Maasstraat
voorzien. Die fase moet in 2013 afgerond zijn.
Een ander belangrijk project uit de eerste fase was de bouw

van de nieuwe Brede School complex “Getij” aan de Keetenstraat. Dit gebouw biedt onderdak aan basisscholen De
Cederhof en De Beverburgh. De oude schoollocatie van De
Cederhof aan het Mastgat is afgebroken. De bedoeling was dat
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
(SWVO) er zorgwoningen zou bouwen, maar dat is uiteindelijk
niet doorgegaan. Er wordt nu een nieuw plan gemaakt voor
deze locatie.
De oude locatie van De Beverburgh is ingevuld met senioren- en
zorgwoningen. Ook de school en de gymzaal aan de Piet
Heinstraat zijn gesloopt waarna Woongoed er 22 levensloopbestendige woningen heeft gebouwd in de vorm van appartementen.
Voor de Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning (ouderinitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking) zijn er
aan de Baarsjesstraat en de Trompstraat een tiental zorgwoningen op de begane grond gerealiseerd. Op de eerste verdieping
zitten nog eens negen zorgwoningen van Philadelphia. Aan de De
Ruyterstraat en het oostelijk deel van de Trompstraat komen op
de vrijkomende locatie van de Stichting Arduin respectievelijk
veertien en zes grondgebonden rijtjeswoningen.
Omdat de herstructurering van de wijk nog niet is afgerond, is
het ook nog niet mogelijk inzicht in de kosten te geven. Maar
dat het gaat om grote bedragen is wel duidelijk. De herstructurering van het gebied rond het nieuwe winkelcentrum alleen
al heeft in totaal € 5,8 miljoen gekost. Van dit bedrag is € 2,5
miljoen terugverdiend door grondverkoop aan Woongoed en
door eerdere subsidie voor stadsvernieuwing (ISV-gelden). Het
gat van € 3,3 miljoen dat overbleef werd overbrugd met een
extra ISV-subsidie van € 1,6 miljoen en verder met geld uit het
gemeentelijk grondbedrijf.
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Wissekerke - De verpaupering gestopt
Jarenlang heeft in Wissekerke een groot stuk grond met
bedrijfsgebouwen leeggestaan. Het gaat om de grond die halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw in bezit was van
aannemer Slotema. Die jaren werden de milieuvoorschriften
steeds strenger en Slotema moest zijn bedrijfsvoering aanpassen wilde hij in Wissenkerke zijn activiteiten kunnen blijven
voortzetten. De gemeente Noord-Beveland vond het nog beter
wanneer hij zijn bedrijf zou verplaatsen naar een bedrijventerrein. Dan kon hij ook voldoen aan het gemeentelijk beleid dat
stelde dat "bedrijven die naar aard, schaal en activiteiten niet
meer in de dorpskernen passen naar een bedrijventerrein zouden moeten verhuizen." Slotema koos er echter voor om zijn
aannemerij te sluiten en te verkopen aan vastgoed-ontwikkelmaatschappij Willemsen Minderman. Een flink aantal jaren
liet de ontwikkelaar de 700 m2 bedrijfsgebouwen leegstaan. Ze
verpauperden langzaam maar zeker en verpestten de woonomgeving, tot groot ongenoegen van de gemeente en de
omwonenden.
Pas in 2000 kwam er weer schot in de zaak en wilde de projectontwikkelaar op de gronden een negental woningen bouwen. Uit bodemonderzoek bleek echter dat er nogal wat vervuiling in de grond zat. Dit moest eerst worden opgeruimd
voordat er woningen gebouwd konden worden. De Provincie
ging in 2000 akkoord met de voorgestelde sanering. Wetende
dat de bodem op de plek waar de tuinen kwamen te liggen, in
plaats van 75 centimeter, tot een diepte van een meter moest
worden schoongemaakt. De saneringskosten liepen daardoor
op tot fl. 287.000 (ruim € 130.000). De saneringswerkzaamheden van de matig tot sterk verontreinigde bodem zijn in mei
2004 gestart. In totaal werd ongeveer 1550 m2 vervuilde grond
afgegraven en afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden werd in

< Wissekerke, locatie Slotema

Kosten
Uiteindelijk moest er ten bate van de ontwikkelaar ruim
€ 301.000 aan het project worden bijgedragen waarvan
de Provincie € 233.000 voor haar rekening heeft genomen. Van dit bedrag kwam € 68.000 uit de pot ISV
Algemeen, € 97.000 uit ISV Bodem en nog eens
€ 68.000 uit Stads- en dorpsvernieuwing (SDV). Het
resterende bedrag, zo'n € 68.000, is voor rekening van
de gemeente Noord-Beveland gekomen.

de bodem ook nog asbest gevonden, vermoedelijk afkomstig
van de sloop van eerdere bebouwing. Ook deze grond werd verwijderd. Verder waren er ook nog wat andere 'vuiltjes' die weggewerkt moesten worden. Zo moest het bestemmingsplan
worden aangepast en diende de ontwikkelaar met de omwonenden tot een akkoord te komen omdat ze bezwaar hadden
gemaakt tegen de heiwerkzaamheden. Zodra dit allemaal geregeld was kon de aannemer in 2004 eindelijk starten met de
bouw van het kleinschalige woningbouwproject. Uiteindelijk
zijn er drie vrijstaande woningen en twee blokjes met drie
geschakelde woningen gerealiseerd. In totaal negen woningen
van een hoogwaardige architectuur. Door hun flexibele indeling
zijn de woningen levensloopbestendig en voldoen ze aan het
politiekeurmerk.
De eerste woning is in februari 2005 opgeleverd. Intussen zijn
alle woningen verkocht en bewoond. Ondanks de lange en
moeizame voorgeschiedenis heeft het dorp Wissenkerke er
met deze negen woningen een uniek stukje huisvesting bij
gekregen.
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Kruiningen - De zorg terug in het dorp
In het centrum van Kruiningen bevindt zich het inmiddels ingevulde projectgebied Achterstraat-Langeviele-Schotwal. Het
gebied ligt achter een historische huizenrij en grenst direct aan
het winkelgebied. Ooit was het een onaantrekkelijke locatie waar
diverse bedrijven actief zijn geweest. Er was veel leegstand, had
een vervuilde bodem, een onduidelijke structuur en slechte
bebouwing, zowel in technische als in esthetische zin. Daarbij
was er nauwelijks groen aanwezig. Het was dan ook geen wonder dat dit deel van Kruiningen dreigde te verpauperen. Om te
voorkomen dat dit gebied een negatieve invloed op het aanliggende winkelgebied zou krijgen heeft de gemeente ingegrepen
door er woningen en bedrijfspanden aan te kopen. In hetzelfde
gebied was ook woningcorporatie R&B Wonen actief. De
gemeente sprak met de woningcorporatie af dat zij een aantal
eigen huurwoningen en het reeds door de gemeente aangekochte bezit in een project zou samenbrengen. Daarna zou er een
gezamenlijk initiatief worden ontwikkeld om in de kern van
Kruiningen een woonzorgcentrum voor ouderen te bouwen.
Hierdoor konden oudere en/of zorgbehoevende inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig in hun dorp blijven wonen in plaats van te
verhuizen naar omliggende dorpen of naar Goes.
Gezien de omvang van de locatie en de ligging in een historische
dorpskern, was voor de invulling maatwerk nodig. Hiermee kon
de oude dorpsstructuur gehandhaafd blijven en kon de nieuwbouw zoveel mogelijk worden afgestemd op de grootte van de
bestaande bebouwing. Zodra alle betrokken partijen het eerste
ruimtelijke concept hadden gekeurd, zijn de architectonische
schetsen geproduceerd. De bebouwing in de directe omgeving

< Kruiningen, Achterstraat - Langeviele - Schotwal

diende als uitgangspunt en referentiekader. Zo is er voor het
woonzorgcentrum een 'vertaling' gemaakt van de smalle en
hoge Noorse woningen in de Henry Dunantstraat. Datzelfde uitgangspunt komt terug in de vorm en het kleurgebruik voor de
werkvoorzieningen voor autistische bewoners. In eerste instantie
gingen de schetsen uit van 32 appartementen plus 8 geschakelde patiowoningen voor alle leeftijden. Later is het plan in een
aantal tussenstappen bijgesteld. Uiteindelijk is dat uitgemond in
het plan voor een woonzorgcentrum 'Hof Crunighe' met vijfentwintig huur- en tien koopappartementen, een wijksteunpunt en
twee woongroepen voor psycho-geriatrische patiënten met in
totaal twaalf bewoners. De plek voor de acht geschakelde patiowoningen is aanvankelijk verdicht tot elf patiowoningen en uiteindelijk ingevuld met zeven eengezinswoningen en woon-/werkvoorziening voor tien autistische bewoners, bestaande uit tien
appartementen, een dagbestedings- en ontmoetingsruimte en
een kantoor”.
De sanering van de bodem en de archeologische werkzaamheden hebben een sterk vertragende invloed gehad op de voortgang
van het project. Ook het spreidingsbeleid voor verpleeghuisplaatsen zorgde ervoor dat de plannen deels omgegooid moesten
worden. Al met al was het een moeizaam proces. Uiteindelijk
heeft het project, sinds de herinrichting in 2006 is afgerond, bijgedragen aan de kernkwaliteiten en leefbaarheid van Kruiningen.
Voor het project zijn meerdere bijdragen verleend. In het kader
van de stads- en dorpsvernieuwing is een bijdrage van
€ 259.986 verleend en in het kader van ISV is een bedrag
van € 383.281 beschikbaar is gesteld, bij elkaar opgeteld
€ 643.267. De gemeente en R&B Wonen leverden elk uit eigen
middelen een bijdrage in minimaal dezelfde orde van grootte.
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Zierikzee - Operatie geslaagd, patiënt springlevend
Zierikzee was ooit de voornaamste havenstad van Zeeland. Wie
goed kijkt ziet nog steeds de grandeur van die tijd. De binnenstad telt honderden oude woningen, pakhuizen en andere
monumenten. Zierikzee is dan ook niet voor niets de achtste
monumentenstad van Nederland.
Een van de belangrijkste panden en tevens een van de mooiste
van heel Zeeland, is het voormalige stadhuis of raadhuis van
Zierikzee, gelegen aan de Meelstraat. De oudste delen van dit
pand dateren van 1550. Hier vergaderden de leden van het
stadsbestuur, de rechtbank en het waterschap in statige, rijk
versierde vertrekken. Ook de schutterij vond er een plek, getuige de indrukwekkende schutterszaal met een open eiken kapconstructie die als een omgekeerde scheepsromp de hele zolderverdieping overkoepelt. Een bijzonder staaltje van
vakmanschap van middeleeuwse timmerlieden. En dat allemaal zonder dat er ook maar één spijker is gebruikt. In dit bijzondere pand is nu het Stadhuismuseum gevestigd. Daar
wordt de rijke geschiedenis van Zierikzee, het eiland
Schouwen-Duiveland en van de zee verteld aan de hand van
zilverwerk, oude kaarten en schilderijen, modellen, stijlkamers en sceneries. Bij het vertellen van de verhalen wordt
gebruik gemaakt van moderne audiovisuele middelen.

Kosten
Hoewel de kosten binnen de begroting zijn gebleven
heeft de verbouwing toch nog € 5 miljoen gekost. De
gemeente Schouwen-Duiveland heeft in beide
projecten (restauratie van het Stadhuismuseum en
het onderhoud van monumentenverlichting) ruim
€ 450.000 aan ISV-gelden gestoken. Naast de
Provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben ook de stichting Kattendijcke Drucker, de stichting Renesse, de stichting Elise Mathilde Fonds, het
ANWB fonds, het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de stichting dr. Hendrik Muller's
Vaderlandsch fonds, de Mondriaan stichting en het
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland financieel bijgedragen aan dit project.

Als programmagemeente heeft Schouwen-Duiveland besloten
dat ze de centrumfunctie van Zierikzee wil versterken. Dat is
een ISV-doelstelling. Een afgeleide doelstelling daarvan is dat
de culturele condities in Zierikzee verbeterd moesten worden.
Het project Revitalisering Stadhuismuseum past precies in die
doelstellingen. Een van de problemen in Zierikzee was de

< Zierikzee, voormalig Raadhuis
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slechte toegankelijkheid van het Stadhuismuseum. Zowel in
fysiek opzicht (het museum was nauwelijks toegankelijk voor
ouderen of mensen met een lichamelijke beperking) als in uitstraling. Verder voldeed het niet meer aan de museale basiseisen. Eén van de gevolgen hiervan was dat het publiek wegbleef. In juni 2005 heeft de gemeenteraad daarom ingestemd
met het Plan van Aanpak voor een gefaseerde verbouwing van
het voormalige stadhuis. In augustus 2009 is men begonnen
met de restauratie van het pand.
De afgelopen twee en een half jaar is er intensief gewerkt aan
de restauratie en modernisering van het gebouw. Het heeft
zowel aan de buiten- als aan de binnenkant zijn authentieke
uitstraling behouden. Evengoed voldoet het gebouw nu weer
aan de eisen van deze tijd. Zo zijn er nieuwe depots gebouwd
waarin de museumstukken veilig kunnen worden opgeborgen
en is er een nieuwe lift aangebracht waardoor het gebouw nu
voor iedereen toegankelijk is. Ook de collectie is aangepast.
Nu de verbouwing gereed is voldoet het in alle opzichten weer
aan de eisen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid.
Op 4 april 2012 heeft oud-ministerpresident Jan Peter
Balkenende het Stadhuismuseum feestelijk heropend.
Om de binnenstad van Zierikzee aantrekkelijk te houden als
woon-, winkel- en recreatiegebied is in diezelfde periode alle
monumentenverlichting geïnspecteerd, waaronder die van het
museum. De meeste verlichting was toe aan enig onderhoud.
Een flink deel was verouderd en onveilig en is daarom vervangen. Ook deze actie past in de eerder genoemde ISV-doelstelling.
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Noordgouwe - Spitsbogen in de polder
Op het moment dat woningcorporatie Zeeuwland constateert dat
een flink aantal woningen aan de Pauwstraat in Noordgouwe
kwalitatief slecht is en eigenlijk technisch als afgeschreven moet
worden beschouwd, start het project Pauwstraat.
Vooral vanuit bouwkundig oogpunt is er veel aan te merken op de
woningen, bijvoorbeeld omdat de isolatie te wensen over laat. Op
zich is dat geen wonder, de huizen zijn op dat moment al 57 jaar
oud. Eigenlijk zijn het dus 'bejaarde' woningen. Zeeuwland besluit
daarom om ze af te breken. In de oorspronkelijke plannen zou het
gaan om zeven woningen, later zijn dat er negen geworden.
De gemeente Schouwen-Duiveland was in eerste instantie van
plan om op de locatie Pauwstraat een zorgzone te realiseren
en wilde op de plaats van de afgebroken woningen twintig
nieuwe seniorenwoningen bouwen. In latere plannen werd dat
aantal naar beneden bijgesteld tot vijftien seniorenwoningen.
Als blijkt dat er in het dorp helemaal geen belangstelling is
voor seniorenwoningen, onderzoekt de gemeente of de plannen ook uitgevoerd kunnen worden als er grondgebonden
woningen worden gebouwd in plaats van de geplande seniorenwoningen. De zorgzone blijft nog wel opgenomen in de
plannen en ook het voormalige Groene Kruisgebouw wil de
gemeente bij de ontwikkelingen betrekken. Maar ook voor een
zorgzone is in Noordgouwe weinig belangstelling en dus wordt
die uit de plannen geschrapt.
Uiteindelijk besluit de woningcorporatie de plannen gefaseerd uit
te voeren. In fase I, nog onder het regime van ISV-II, worden er
dertien woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats worden tien
levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Tegelijkertijd
wordt ook de openbare ruimte in de Pauwstraat aangepakt. In de
tweede fase worden de peuterschool, het voormalige Groene
Kruisgebouw en een woning aangekocht en gesloopt. Op deze

< Noordgouwe, Pauwstraat

Beschermd dorpsgezicht
Noordgouwe is een van de zes dorpen in de gemeente Schouwen-Duiveland die door de Monumentenwet
is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is
ook een kerkringdorp met een gracht rondom het
kerkhof. Behalve bij Dreischor komt dit nergens meer
voor in Zeeland. De meeste grachten zijn al in een
eerder stadium gedempt.
De status van beschermd dorpsgezicht betekent
onder meer dat nieuwe ontwikkelingen zo veel
mogelijk moeten aansluiten bij de historisch gegroeide situatie. Het project Pauwstraat voldoet aan de
voorwaarden.

plek worden in de loop van 2012 nog eens vijf woningen gebouwd.
Een blokje van drie en een blokje van twee woningen. Qua vormgeving zijn alle vijftien woningen gelijk. De architect heeft zich
enigszins laten leiden door het thema 'landelijk wonen'. Zo zijn
de woningen voorzien van een zogenoemd spitsboogdak, een
dakvorm die vroeger veel voorkwam op Schouwen-Duiveland.
De woningen zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor jong
en oud.
Voor het hele project was een investering van € 1,5 tot € 2 miljoen nodig. Een deel daarvan werd gedekt door ISV-I gelden. Zo
is er € 90.000 gebruikt als vergoeding voor de verhuis- en herinrichtingskosten (dat was destijds nog toegestaan), € 50.000 voor
de bodemsanering en € 200.000 voor het herinrichten van de
openbare ruimte. Ondanks de moeizame weg kunnen we nu concluderen dat de Pauwstraat met de bouw van deze woningen een
grote kwaliteitsslag heeft gemaakt.
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Sluis - Een plus een is drie
Het project Herstructurering J.H. van Dalestraat2 in Sluis is
onderdeel van; het project 'Herstructurering vrijkomende locaties na realisering van het multifunctioneel centrum' en betreft
de sloop van acht seniorenwoningen in de J.H. van Dalestraat.
Deze projecten zijn destijds opgestart door de gemeenteraad
van de voormalige gemeente Sluis-Aardenburg.
Als gevolg van de bouw van het multifunctioneel centrum stonden er in de kern Sluis diverse gebouwen leeg, waaronder de
voormalige peuterspeelzaal en kinderopvang De Kabouterhut
in de J.H. van Dalestraat. Door de opstallen te slopen konden
er wellicht vier of vijf nieuwe levensloopbestendige woningen
worden gebouwd was de gedachte.
Daarnaast waren er de acht verouderde seniorenwoningen in de
J.H. van Dalestraat. Ouderen wilden niet meer wonen in de uit de
jaren vijftig van de vorige eeuw stammende huizen, omdat die
niet meer aan de eisen voldeden. Daarom verhuurde eigenaar
Regionale Zeeuws Vlaamse Woningbouwvereniging (RZVW, nu
stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) de woningen maar aan
jongeren. Verder was het straatbeeld van de J.H. van Dalestraat
saai en monotoon en was er nauwelijks groen te bekennen.
RZVW wilde destijds graag een kwaliteitsslag maken in het
woningaanbod. Door de seniorenwoningen af te breken en te
vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen dacht de
stichting de oplossing te hebben gevonden.

2

RZVW gaf echter te kennen ook wel geïnteresseerd te zijn in
het ontwikkelen van het multifunctioneel centrum. Mede op
voorstel van de Provincie heeft de gemeente destijds beide
projecten samengevoegd en zijn er uiteindelijk tien woningen
gebouwd. Vijf koopwoningen op de plek van de peuterspeelzaal
en vijf huurwoningen op de plek van de afgebroken seniorenwoningen. In augustus 2008 is aannemingsbedrijf Gebr.
Simons B.V. uit Terneuzen begonnen met de bouw van de tien
woningen. Halverwege 2009 zijn de eerste woningen opgeleverd. Omdat de riolering in de straat aan vervanging toe was,
zijn die werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd, net als de
herinrichting van de straat. Daarmee konden de parkeerproblemen worden aangepakt. Verder is er groen in de straat aangebracht en is het straatmeubilair vernieuwd. Het mes sneed
hier dus duidelijk aan meerdere kanten. Het project is een
goed voorbeeld van een win-winsituatie.
De Provincie heeft voor het overkoepelende project
'Herstructurering vrijkomende locaties na realisatie van het
multifunctioneel centrum' een ISV-subsidie van fl. 850.000
(€ 385.713) beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag is
gebruikt voor het project Herstructurering J.H. van Dalestraat.
De rest is gebruikt voor het project Hart van Sluis. Dit laatste
project is nog niet geheel gerealiseerd.

Johan Hendrik van Dale (18280-1872) was geschiedvorser, taalkundige, hoofdonderwijzer, archivaris en woordenboekenmaker. Wij kennen hem echter
vooral als de naamgever van het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, beter bekend als De dikke Van Dale.

< Sluis, J. H. van Dalestraat
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Oostburg - Stevig investeren loont
Een blik in de geschiedenis leert ons dat er in West ZeeuwsVlaanderen tot in de jaren vijftig een groot gebrek aan nieuwe
woningen was. Logisch dat destijds in die regio de overheidssubsidies voor het bouwen van (huur)woningen het hoogst
waren. De toenmalige gemeente Oostburg heeft er toen flink
haar voordeel mee kunnen doen door eind jaren veertig aan de
noordkant van Oostburg een geheel nieuwe wijk te bouwen
met vooral sociale huurwoningen; de Finlandwijk.
Maar de voordelen van toen zijn de nadelen van nu. Doordat
bijna alle huizen sociale huurwoningen waren, was de wijk veel
te eenzijdig qua opbouw en woningaanbod. Daarbij kwam dat
de woningen gedateerd waren en eigenlijk ook te klein naar de
huidige maatstaven. Soms hadden de huizen bijvoorbeeld
maar een vloeroppervlakte van zo'n 60 m2 meter en een gevelbreedte van amper 5,5 meter. Niet echt van deze tijd.
Daarbij constateerde de Algemene Woonstichting ZeeuwsVlaanderen (AWZV, later Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) dat
er een overschot aan sociale huurwoningen in de regio dreigde te ontstaan. AWZV besloot in te grijpen door maar liefst 36
verouderde en te kleine woningen in de Helsinkistraat en
Kotkastraat te slopen en te vervangen door twaalf woningen
zonder garage, twaalf woningen met garage (huur en koop) en
zes twee-onder-een-kapwoningen (koop). De wijk werd in één
klap dertig multifunctionele en levensloopbestendige woningen rijker die geschikt zijn voor zowel senioren als gezinnen.
Daardoor werd de wijk gelijk een stuk gemêleerder van structuur. De stedenbouwkundige opzet van de wijk is gehandhaafd,

< Oostburg, Finlandwijk

mede omdat het een voorbeeld is van de naoorlogse wederopbouwperiode. Wel zijn er kleine verbeteringen in de stedenbouwkundige kwaliteit aangebracht. Omdat de wijk toch al
flink overhoop lag door al dat bouwen, heeft de gemeente bij
de herinrichting van de straten ook meteen een gescheiden
rioleringsstelsel aangebracht in het kader van duurzaamheid.
Het schone water wordt nu apart van het vuile water afgevoerd.
De woningbouwvereniging heeft stevig moeten investeren in de
wijk om tot dit resultaat te komen. Die investeringen hebben
vooral betrekking op de sloop en de nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook op de aankoop en verplaatsing van de bolbaan. Op
de toenmalige locatie was geen plaats meer, maar Bolclub
Raak tegen Staak heeft elders in Oostburg een nieuwe locatie
gevonden, compleet met clubhuis. De investeringen van de
gemeente hadden verder betrekking op de herinrichting van de
woonomgeving en van straten en op de aanleg van de nieuwe
riolering. Ook werd een bijdrage geleverd aan de verhuis- en
inrichtingskosten voor betrokken bewoners. Nu de hele operatie achter de rug is kunnen we spreken van een duidelijke verbetering van de Finlandwijk in Oostburg. De totale investering
in dit project bedraagt ongeveer € 1,5 miljoen.
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Zaamslag - De strooplikkers van Zaamslag
Het nieuwe woon-zorgcomplex Molenhof in de Terneuzense
kern Zaamslag staat ongeveer op dezelfde plek als het oude
verzorgingstehuis De Molenhof. De laatstgenoemde stamde
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en was zowel in bouwtechnisch als in functioneel opzicht aan zijn eind. Dat gold ook
voor de vijftig aangrenzende bejaardenwoningen. Ze voldeden
niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn alle gebouwen afgebroken. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de Stichting
Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) en de gemeente
Terneuzen hebben gezamenlijk de uitdaging aangenomen om
in Zaamslag een nieuw woonzorgcentrum te realiseren. Ze
hebben er voor gekozen om bij dit nieuwe project een scheiding tussen zorg en wonen aan te brengen.
Telde het oude tehuis 87 zorgplaatsen, in de nieuwe situatie is
er plaats voor maar liefst 100 mensen. Van die plaatsen zijn er
zestig intramuraal en veertig extramuraal in de vorm van
huurappartementen in een zorgcentrum. Daarnaast is er een
groepswoning gebouwd waar zes mensen wonen die psychogeriatrische zorg nodig hebben. Verder is er een gemeenschapscentrum gerealiseerd waarin onder meer een bibliotheek, een jeugdhonk en diverse multifunctionele ruimten voor
met name ouderen zijn opgenomen. Uit een in 2000 uitgevoerd
onderzoek bleek dat er behoefte was aan deze welzijnsvoorzieningen. Tot die tijd zaten de welzijnsvoorzieningen onder meer
in het voormalige dorpshuis. Hoewel het de bedoeling was dat
ook dit gebouw gesloopt zou worden, is dat tot op heden nog
niet gebeurd. Hierdoor kan kinderopvang Prokino tijdelijk op
deze locatie blijven.

< Zaamslag, Molenhof

Oorsprong van de strooplikkers
De bijnaam van de inwoners van Zaamslag is strooplikkers of stropielekkers. Over de oorsprong van deze
naam doen diverse verhalen de ronde. Zo zou er vroeger op het dorpsplein een vat met stroop hebben
gestaan waar altijd een paar druppels aan bleven hangen. De inwoners van Zaamslag haalden vingers langs
de druppels om die vervolgens af te likken.
Volgens een andere lezing is er ooit een stroopvat van
de kar gevallen en daardoor gaan lekken.
De dorpelingen schoten toe met kruikjes en kommetjes om de stroop op te vangen. Anderen staken hun
vingers in de stroop en snoepten er van. Sinds 2004
staat er op het dorpsplein van Zaamslag een beeld van
twee 'lekkende' ventjes. De Stropielekker is ook terug
te vinden in het dorpslogo van Zaamslag.
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 Zaamslag, Molenhof
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In de directe nabijheid van Molenhof is een flink aantal woningen gebouwd. Tien twee-onder-een-kapwoningen, acht patiowoningen, twaalf multifunctionele huurwoningen en vijf losse
bouwkavels. Bewoners van deze woningen kunnen gebruik
maken van de zorg zoals die vanuit Molenhof wordt aangeboden, indien ze daar behoefte aan hebben. Aan de inrichting van
de openbare ruimte rond Molenhof is veel aandacht besteed.
Mede daardoor heeft de leefbaarheid in het dorp een extra
impuls gekregen. Als laatste is aangrenzend aan Molenhof een
26 ha grote dorpsweide aangelegd. Door zijn opzet sluit deze
goed aan bij het complex. Daarbij is het een grote meerwaarde voor het dorp geworden.

en zijn er wandelpaden aangelegd. Er heeft een heuse transformatie plaatsgevonden van een deel van de verouderde
woningen in Zaamslag en is er voorzien in de behoefte naar
passende woonruimte voor senioren.

Het totale complex is eind 2008 voltooid. Zowel het woon-zorgcomplex als het gemeenschapscentrum hebben elk een eigen
naam gekregen. Daarvoor mochten de bewoners van
Zaamslag ideeën insturen. Het woon-zorgcomplex heet voortaan Onder de Wieken en het gemeenschapscentrum heet Het
Stropievat. Deze naam refereert aan de bijnaam van de inwoners van Zaamslag, die stooplikkers (of stropielekkers in het
Zeeuws-Vlaams dialect) worden genoemd.
In totaal is er ongeveer € 25 miljoen geïnvesteerd. De gemeente Terneuzen heeft tien procent van deze kosten voor haar
rekening genomen, namelijk € 2,5 miljoen. Van dit bedrag is
45% gedekt door ISV-bijdragen. Dat komt neer op 4% van de
totale investering, ofwel een bedrag van ruim € 1 miljoen. Voor
dat geld is er in Zaamslag veel gesloopt, nieuw gebouwd en
heringericht. De rioleringen zijn vervangen, verkeerssituaties
zijn aangepast en veel zaken hebben een andere functie gekregen of zijn opgeheven. Verder is er voor dat geld geasfalteerd
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Terneuzen - Nieuwbouw op een historische locatie
Het herstructureringsproject Smidswal en omgeving is een
interessant project vanwege zijn historische ligging in de binnenstad van Terneuzen. Ooit maakten de Smidswal en omgeving deel uit van de oostelijke stadswal van de vesting
Terneuzen. Tegelijkertijd was het een lastig project met een
lange voorgeschiedenis.
De locatie bestaat uit de Smidswal, de Arsenaalstraat en de
Walstraat. Het deel Smidswal was ooit in gebruik bij een schildersbedrijf annex glashandel. Later zijn de opstallen verkocht
aan een garagebedrijf. Toen dit bedrijf de panden niet meer
nodig had zijn ze afgebroken. In 1996 heeft de gemeente de
locatie, inclusief de daar aanwezige bodemvervuiling, aangekocht. Na sanering van die vervuiling heeft de gemeente de
Smidswal ingericht als parkeerplaats. Helaas werd de parkeerplaats ook gebruikt voor 'minder gewenste activiteiten'.
Daarmee werd het een bron van ergernis en overlast voor de
buurt. Initiatieven van gemeente en ondernemers om het
gebied op te plussen liepen spaak, mede doordat het verwerven van eigendommen lang een groot struikelblok bleef.
In de loop van de tijd lukte het de gemeente toch een aantal
panden in de aanliggende straten aan te kopen. Het verpauperd winkelpand 'Sfeermakers' aan de Arsenaalstraat kwam
als laatste in handen van de gemeente. Omdat hier geen
mogelijkheid was tot herbestemming en de erfgoedvereniging
Heemschut constateerde dat het pand maar een beperkte
architectonische waarde had, is ook dit gebouw tegen de vlakte gegaan. Daarmee werd het mogelijk om een definitief plan
te maken. Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen heeft

< Terneuzen, Arsenaalstraat

Kosten
De kosten voor dit project bedroegen ongeveer
€ 931.000. Daarvoor heeft de gemeente Terneuzen
voor een bedrag van € 261.500 de reserves van de
stads- en dorpsvernieuwing aangesproken.
Daarnaast kon de gemeente beschikken over de gelden van de grondverkopen, ruim € 107.000, en over
stads- en dorpsvernieuwingsbudget van de Provincie,
een bedrag van € 118.000. De Provincie heeft in het
kader van ISV-2 een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld.
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het initiatief genomen om een integrale oplossing voor het
gebied te bedenken. Die oplossing bestond uit drie onderdelen:
• 16 appartementen en 800 m2 commerciële ruimten op de
hoek van de Arsenaalstraat en de Burgemeester Geillstraat;
• negen grondgebonden woningen (een blokje van vijf en een
blokje van vier woningen) aan de Walstraat;
• 28 garages/bergingen (met parkeren op het dak voor 25
auto's) aan de Smidswal.
Daarnaast moest de infrastructuur worden vernieuwd, zowel
boven- als ondergronds. Ook is een opslagplaats voor bedrijfsafval gecreëerd.

planprocedure geen enkel bezwaar ingediend. Door de realisering van het bouwplan heeft het gebied een totale metamorfose ondergaan. Het heeft zowel uiterlijk als functioneel voor
een kwaliteitsimpuls gezorgd. In het gebied is geen verpaupering meer, de bodemvervuiling is opgeruimd, er staan mooie
woningen en winkels en er is een verbeterde verkeersafwikkeling. Al met al is het woonklimaat sterk verbeterd. Dat heeft er
bovendien toe geleid dat er nieuwe inwoners van buitenaf in
het gebied Smidswal zijn komen wonen.

De voorgestelde plannen en de gekozen oplossingen pasten
volledig in het project Stadsherstel binnenstad Terneuzen.
Daarin wordt ingezet op een structurele verbetering van met
name de woonfunctie voor starters en nieuwkomers in de binnenstad. Daarnaast sloten de plannen prima aan bij de vraag
naar meer woningen in stedelijke gebieden. Dat er ook garages in de plannen waren opgenomen kwam dus heel goed uit.
Ver voordat de eerste spade de grond in is gegaan is er al overleg gepleegd met de verschillende partijen3 die bij dit project
betrokken waren. Dat heeft tot een positieve uitwisseling van
informatie geleid, maar ook tot nieuwe ideeën en inzichten.
Bovendien werden er een aantal praktische oplossingen aangedragen. Mede als gevolg van deze werkwijze is er tegen de

3

Het betreft hier aannemersbedrijf Van der Poel als initiatiefnemer, de plaatselijke woningcorporatie Clavis, de Heemkundige vereniging, wijkraad
Binnenstad, winkelbedrijven en de belanghebbende en geïnteresseerde omwonenden.
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Sint Annaland - Ooit sloperij, nu acht woningen
Aan de Hoenderweg in de kern Sint Annaland was sinds de
jaren vijftig van de vorige eeuw sloopbedrijf Jeroense gevestigd. Gesloopte en nog bruikbare materialen werden, al dan
niet tijdelijk, opgeslagen op eigen terrein. Deze activiteiten
veroorzaakten nogal wat hinder voor de woonomgeving.
Daarnaast werd het bedrijf op den duur ook ruimtelijk als storend ervaren. Sanering van de opstallen zou een aanmerkelijke verbetering van de openbare ruimte kunnen opleveren,
conform de doelstellingen van het stads- en dorpsvernieuwingsbeleid. Omdat voor Jeroense op de locatie aan de
Hoenderweg ook nog eens elke mogelijkheid tot uitbreiding
ontbrak, was er voor het bedrijf alle reden om te verhuizen.
Voorwaarde daarvoor was dat de gemeente de locatie zou aankopen. Dat is in 1998 gebeurd. In 2000 is Jeroense verhuisd van
de Hoenderweg naar de Bronsgeestweg op het lokale bedrijventerrein Sint Annaland. Op de vrijgekomen locatie konden in
theorie een aantal woningen worden gebouwd.
Architectenbureau RBOI heeft onderzocht of die mogelijkheid
er ook daadwerkelijk was en zag kansen voor een kleinschalig
woningbouwproject met acht woningen. Vier vrijstaande
woningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. Het terrein
van Jeroense is na de sloop van de opstallen en het opruimen
van een vrij omvangrijke bodemsanering in zijn geheel
gebruikt voor het nieuwbouwproject. De voormalige bedrijfswoning aan de Hoederweg 111 is apart verkocht en gerenoveerd. Het perceel van het bedrijf lag ingesloten tussen de achterkanten van de woningen aan de Hoenderweg en een brede
waterloop die eigendom was van het waterschap. Om de locatie goed te kunnen ontsluiten is er een nieuwe weg aangelegd,

< Sint Annaland, Hoenderweg

Tegenvallers
Bij de gemeente Tholen was ten tijde van de aankoop
bekend dat de bodem onder de bedrijfslocatie
Jeroense behoorlijk was vervuild. Dat is meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding
voor Jeroense. Daarbij werd ook afgesproken dat de
gemeente garant zou staan voor eventuele tegenvallers. En die waren er wel degelijk. Bij de aanvang van
de sanering bleek namelijk dat er ook asbest in de
grond zat. Daar was tot dusverre geen rekening mee
gehouden. De kosten voor de sanering, oorspronkelijk geraamd op fl. 849.000 (€ 386.000), zijn dan ook
aanmerkelijk hoger uitgevallen dan in eerste instantie was begroot. Daarnaast was er extra budget nodig
voor de aankoop van het pand Hoenderweg 115.

de Heul. Langs de Heul zijn de vier vrijstaande woningen en
één twee-onder-een-kapwoning gebouwd. De gemeente heeft
verder het perceel Hoederweg 115 aangekocht en gesloopt om
de aansluiting van de Heul op de Hoenderweg goed te kunnen
vormgeven en zo een betere stedenbouwkundige oplossing te
kunnen creëren. Mede hierdoor kon het andere blokje tweeonder-een-kapwoningen in de rooilijn langs de Hoenderweg
worden geplaatst. Het totale bouwproject is gerealiseerd door
een plaatselijk bouwbedrijf. Uiteindelijk is er dus een mooie
oplossing gevonden voor de terreinen van sloopbedrijf
Jeroense.
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Oud Vossemeer - Dorpshuis 'nieuwe stijl'
In de toekomstvisie 'Bestemming Tholen' is veel aandacht
besteed aan het behoud van de leefbaarheid in de dorpen in de
gemeente Tholen. Zo ook in de kern Oud-Vossemeer. Daar was
het oude dorpshuis versleten en aan renovatie toe. Een van de
voorstellen uit de toekomstvisie was om in Oud-Vossemeer
een dorpshuis 'nieuwe stijl'4 te bouwen, afgestemd op de lokale behoeften en fungerend als een ontmoetingsplek voor jong
en oud. Een dorpshuis is immers belangrijk om de leefbaarheid op een aanvaardbaar peil te kunnen houden, mede omdat
veel plaatselijke verenigingen er gebruik van maken. De
gemeenteraad heeft dit voorstel gesteund en heeft in 2003 een
bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd voor de bouw van een
multifunctioneel dorpshuis, een peuterspeelzaal en een
jeugdhonk. Het oude dorpshuis kon dan worden verkocht en de
opbrengst zou in het nieuwe project worden gestoken. Het
alternatief was renovatie van het oude dorpshuis. Dat zou vermoedelijk tussen de € 900.000 en € 1,4 miljoen kosten. Maar
een aantal problemen, waaronder wettelijke milieueisen, zouden dan nog steeds niet geheel zijn opgelost. De conclusie was
daarom dat het realiseren van een dorpshuis 'nieuwe stijl'
alleen maar kon doorgaan als er nieuw gebouwd kon worden.
In diezelfde periode was Castria Wonen (nu Stadlander) bezig
met de herstructurering van het gebied Schoolstraat/Raad4

huisstraat in Oud-Vossemeer. Nieuw te bouwen seniorenappartementen zouden zestien kleinere woningen gaan vervangen. In de gemeente Tholen was destijds een groot tekort aan
huisvesting voor ouderen en de wachttijd voor een seniorenwoning was inmiddels opgelopen tot ruim 26 maanden. Voor een
woning in een woonzorgcentrum was dat anno 2003 zelfs
42 maanden.
Het gemeentebestuur van Tholen zag interessante mogelijkheden tot samenwerking. Dat leidde ertoe dat er een integraal
plan werd ontwikkeld voor het hele gebied tussen de
Bonenblokstraat, de Bou Kooijmanstraat en de Schoolstraat.
Hier konden zowel het nieuwe dorpshuis als de gewenste
22 seniorenappartementen in de koop- en huursector worden
gebouwd. Verder was er nog ruimte voor vier starterswoningen. Volgens de gemeente was zo'n geïntegreerde aanpak
noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de dreigende verschraling van voorzieningen in het dorp. Deze integrale
gedachte is ook terug te vinden in het ontwerp zelf. De functies
wonen en dorpshuis lopen ongemerkt in elkaar over. Daardoor
ontmoeten de gebruikers elkaar vaker dan wanneer die functies in aparte gebouwen waren ondergebracht. De overdekte
binnentuin helpt daar zeker aan mee.
Dat het project een goed idee was bleek mede uit het feit dat
de gemeente via het loket Vitaal Platteland Zeeland in 2004
een waarderingssubsidie van € 20.000 voor het initiatief heeft

De gemeente Tholen zag een dorpshuis 'nieuwe stijl' als een multifunctioneel ontmoetings- en dienstencentrum waarin ook plek zou zijn voor kinderopvang, een jeugdhonk, senioractiviteiten, cursussen, verenigingen, ondersteunings- en uitgiftepunten voor zorg, een praktijkruimte voor fysiotherapie en
een consultatiebureau. Indien er behoefte aan zou zijn konden ook meer commerciële voorzieningen, zoals een postagentschap of een bankfiliaal er een
plek vinden.

< Oud Vossemeer, multifunctioneel dorpshuis
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gekregen. Daarnaast heeft de gemeente er een ISV-subsidie
voor ontvangen van € 150.000 en een bedrag van € 150.000 als
legaat van 't Hof Quist. De totale investering voor het gemeentelijk deel van het project bedroeg uiteindelijk € 2.432.000. Na
aftrek van alle subsidies bleef er nog € 2.112.000 over, iets
meer dan het eerder geraamde bedrag van € 1,8 miljoen.
In 2007 is het centrumplan officieel in gebruik genomen. OudVossemeer heeft hiermee een enorme impuls gekregen. De
belangstelling voor activiteiten in het dorpshuis, inmiddels
getooid met de naam De Vossenkuil, is nog steeds groeiende.
De samenwerking met zorgaanbieder SVRZ heeft er toe geleid
dat er nu meer zorg aan de bewoners van het complex en aan
andere inwoners van Oud-Vossemeer kan worden geboden.
Wat dat betreft is de doelstelling om de leefbaarheid van het
dorp te behouden, zeker bereikt.

Samenwerking
De gemeente Tholen heeft een structuurvisie opgesteld voor het herstructureringsgebied. Daarin is het
ISV-project Oud-Vossemeer opgenomen. De samenwerking tussen Castria Wonen en de gemeente binnen dit project diende een aantal doelen:
• oplossen van problemen met het huidige dorpshuis;
• bijdrage leveren aan de instandhouding van voorzieningen zoals huisarts, apotheek, tandarts,
fysiotherapeut, bankloket en dergelijke;
• uitbreiding van het aantal woningen dat geschikt is
voor ouderen, met extra mogelijkheden voor service en/of zorg;
• verbetering van de huisvesting van de peuterspeelzaal;
• verbetering en/of uitbreiding van de huisvesting
van de kinderopvang;
• realisering van een nieuw jeugdhonk;
• instandhouding van de leefbaarheid in OudVossemeer;
• het zoeken naar de goedkoopste totaaloplossing.
Bron: Gemeente Tholen
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Koudekerke - Van kerk naar klas
Koudekerke is het grootste dorp van de gemeente Veere en
daarmee ook het grootste dorp op Walcheren. Op 1 januari
2011 telde het bijna 3500 inwoners. Van oorsprong is het een
typisch kerkringdorp, de oudste bebouwing ligt dan ook in de
ring rond de kerk. Na de oorlog is het op een kreekrug gelegen
dorp snel gegroeid. Het was vooral in trek bij de vele werknemers van de scheepswerf NV Koninklijke Maatschappij De
Schelde (KMS).
Al vroeg was er in Koudekerke behoefte aan kerken. Op het
Dorpsplein stond van oudsher de hervormde Michaelskerk.
Ook voor de gereformeerde gemeente was er na de kerkscheuring in 1886 een eigen kerk, de Immanuelkerk aan de
Tramstraat. Zoals overal in Nederland ging het kerkbezoek in
Koudekerke in de loop der jaren achteruit. Voor de
Gereformeerde gemeente zat er in het najaar van 2006 daarom niets anders op dan het eigen kerkgebouw te verkopen aan
de gemeente Veere en samen met de hervormde gemeente te
gaan kerken in de Michaelskerk op het Dorpsplein. Voor de
Immanuelkerk dreigde een roemloos einde als leegstaand
gebouw.
Tegenover de Immanuelkerk stond de basisschool ‘t Klinket,
die in de loop van de tijd fors was gegroeid. De school had
inmiddels een aantal verbouwingen achter de rug maar kampte desondanks met een ernstig gebrek aan ruimte. Ook peuterspeelzaal De Ukkepuk en de kinderopvang waren op zoek
naar een nieuwe stek. Nadat bekend was geworden dat de
kerk leeg zou komen te staan, werd er vanuit de school actie

< Koudekerke, voormalige Immanuelkerk

ondernomen om gezamenlijk de Immanuelkerk aan te kopen
en te verbouwen. Zo konden alle partijen samen onder één dak
gehuisvest worden. De gemeente Veere reageerde enthousiast
en ondersteunde de ideeën, mede omdat meerdere partijen
zouden profiteren van de voorgestelde oplossing.
In oktober 2006 startte de verbouwing van het complex tot een
pand met schoollokalen, kantoorruimtes, een peuterspeelzaal
en een ruimte voor buitenschoolse opvang. Om voldoende
ruimte te creëren werd er nog een verdiepingsvloer in de kerk
aangebracht. Een jaar later, in oktober 2007, konden de peuterspeelzaal en groep 8 van 't Klinket hun nieuwe onderkomen
betrekken. Daarnaast bleef er genoeg ruimte over voor het
kinderdagverblijf Kleine Pien en de buitenschoolse opvang
Grote Pien, beide genoemd naar figuurtjes uit de kinderboeken
van de Zeeuwse schrijver Wim Hofman. De voormalige pastorie is bij de verbouwing en de verhuisplannen betrokken. Daar
is nu Grote Pien maxi ondergebracht, de buitenschoolse
opvang van kinderen ouder dan acht jaar.
Verwacht was dat de aankoop en het verbouwen van de gebouwen de gemeente Veere ongeveer € 1,5 miljoen zou gaan kosten. Gaandeweg bleek dat dit een te rooskleurige raming was
geweest. Het bedrag zou oplopen tot € 1,72 miljoen. Alle deelnemende partijen waren echter overtuigd van het unieke concept van dit project en waren daarom bereid een extra bijdrage te leveren. De school en Kinderopvang Walcheren hebben
bijvoorbeeld elk € 10.000 extra voor de verbouwing betaald.
Van de € 1,72 miljoen is € 760.000 door derden opgebracht. De
gemeente heeft € 810.000 bijgedragen en er is ook nog eens
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Immanuelkerk
In 1886 kreeg Nederland te maken met een kerkscheuring of doleantie. Dit gebeurde onder leiding van dominee Abraham Kuyper, oprichter van de eerste politieke
partij in Nederland (de ARP) en de latere minister-president. Een deel van de Nederlandsche Hervormde
kerk scheidde zich af en ging verder als de Nederduits
Hervormde kerk. Het hanteerde als bijvoegsel de term
"dolerend", Latijn voor klagend.
Ook in Koudekerke voltrok zich die kerkscheuring
met als gevolg dat op 14 juli 1887 de Nederlandse
Gereformeerde Kerk werd gesticht aan de Dishoekse
Keiweg, tegenwoordig de Tramstraat. De ernaast
gelegen pastorie werd pas in 1934 gebouwd. Die eerste kerk had de uiterlijke kenmerken van een boerenschuur en had geen toren, wat door menig kerkganger als een gemis werd ervaren.
Tijdens de inundatie hadden kerk en pastorie flink te
lijden en pas in 1950 kon de opgeknapte kerk weer
worden gebruikt. In 1964 werd de kerk, inmiddels
getooid met de naam Immanuelkerk, nogmaals
grondig verbouwd naar het ontwerp van de architecten Steen en Tuinhof. Dat was hét moment om de zo
gewenste (open) klokkentoren aan de kerk toe te voegen.

€ 150.000 aan ISV-subsidies bijgedragen. Dat zijn op zich flinke bedragen, maar de nieuwe invulling van het kerkgebouw
heeft gezorgd voor een stevige kwaliteitsimpuls in de kern
Koudekerke. Daarnaast is afgesproken dat het gebouw voor
een periode van minimaal 25 jaar in gebruik zal blijven.
Daarmee draagt het bij aan de leefbaarheid van deze plattelandskern, conform de beleidsdoelen van het ISV.
Het kruis op de kerk is ook na de verbouwing nog steeds aanwezig want zoals de schooldirecteur het uitdrukte: "laat maar
zien dat het een kerk is geweest". Het leek het schoolbestuur
om praktische redenen echter beter het orgel wel uit de kerk
te verwijderen. Deze heeft een nieuwe plek gekregen in de
Lambertuskerk te Vught.

Bron: Ontstaansgeschiedenis en toeristische informatie
Koudekerke; Sjoerd de Nooijer
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Grijpskerke - Aantrekkelijk voor alle leeftijden
Aan de noordzijde van het Walcherse dorp Grijpskerke ligt de
nieuwe woonwijk Nimmerdor. Bij het invullen van de eerste
fase van deze wijk zijn negentien grondgebonden woningen
gebouwd in zowel de huur- als koopsector. De woningen zijn
levensloopbestendig en daarom aantrekkelijk voor bewoners
van alle leeftijden en in alle levensfases. De tweede fase van de
realisatie van de woonwijk bestond uit de bouw van een multifunctioneel woon-zorgcomplex (WOZOCO). Dit is drie verdiepingen hoog met daarin 30 appartementen, 23 in de huur- en
7 in de koopsector. Alle woningen zijn gebouwd volgens de
principes van passief bouwen. Dit past volledig bij de doelstellingen van de gemeente Veere, dat als millenniumgemeente
niet alleen leefbaarheid, maar ook duurzaamheid hoog in het
vaandel heeft staan.
In het woon-zorgcomplex is een steunpunt van SVRZ gevestigd, één van de zorgaanbieders in Zeeland. Daardoor kan zorg
op maat worden geleverd. Ook aan de bewoners van de appartementen. Bij de bouw van het complex was het belangrijk om
met minder ruimte, meer voorzieningen te realiseren in de
kern Grijpskerke. Naast de gebruikelijke zorgvoorzieningen is
ook een jeugdhonk, een kapsalon, een cadeauwinkel, een
dorpshuis en een gymzaal gebouwd. In het geval van de gymzaal kwam dat goed uit want de afmetingen van de oude gymzaal in het dorp voldeden niet meer aan de norm. Verder was
er vanuit de dorpsgemeenschap vraag naar een zaal met een
podium. Door het clusteren van voorzieningen is het mogelijk
om inwoners langer zelfstandig en met hogere kwaliteit in hun
eigen dorp te laten wonen, ook op langere termijn. Het samenbrengen van voorzieningen voor jong en oud in één gebouw is

< Grijpskerke, Nimmerdor

Passief bouwen
Het woon-zorgcomplex ‘Nimmerdor’ behoort tot één
van de dertien meest innovatieve bouwprojecten van
het land doordat het als eerste in Nederland volledig
passief is gebouwd. Er is onder meer rekening
gehouden met natuurlijke energiebronnen, reductie
van energiegebruik en verantwoorde energieopwekking. Voor de muren zijn goed isolerende materialen
gebruikt die speciaal voor dit project zijn ontwikkeld.
Desondanks zijn de muren niet heel erg dik geworden. Het ontwerp heeft daarom het Keurmerk
Passief Bouwen ontvangen. Ook andere woningen in
de straat zijn klimaatvriendelijk gebouwd. Zo gebruiken ze heel weinig energie voor verwarming en ventilatie. De energie die wel nodig is wordt opgewekt
door zonnepanelen. De betreffende straat,
Bakkersland, was daardoor de eerste CO2-neutrale
straat van Nederland. De gemeente Veere heeft voor
de nieuwbouwplannen een subsidie ontvangen van
het Agentschap NL. Voorwaarde was dat de kennis
over ontwerp- en bouwmethodes volgens principes
van passief bouwen werden overgedragen aan andere bouw- en ontwikkelpartijen in Nederland.
Op dinsdag 21 juni 2011 is het informatiepunt over de
eerste CO2-neutrale straat van Nederland voor
bezoekers geopend. Ook aan dit informatiepunt heeft
de Provincie Zeeland een bijdrage geleverd.
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goed voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in
Grijpskerke. De welzijnsvoorzieningen zijn 1 februari 2012 in
gebruik genomen. Eind april hebben de bewoners van de
appartementen hun sleutel in ontvangst genomen.
Om de bouw van de welzijnsvoorzieningen binnen het WOZOCO gerealiseerd te krijgen heeft de gemeente meerdere subsidies verworven, waaronder twee van de Provincie Zeeland.
Het gaat hierbij om een bijdrage van € 150.000 uit de
Beleidsprogrammering Sociale Zorg (BSZ) en om € 265.000 uit
het ISV-budget. Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling heeft € 150.000 beschikbaar gesteld uit het
Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). De
gemeente Veere heeft destijds voor het gehele project een
zogenoemde Pluslening ingezet. Dit is een laagrentende
lening die verstrekt wordt door het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn). Deze lening is bedoeld voor projecten
die de leefbaarheid en kwaliteitsverbetering van de volkshuisvesting een impuls geven.

81

Stedelijke vernieuwing

Gemeente Vlissingen

Vlissingen - Een aangenaam stadsdeel
Een van de grootste wijken van de stad Vlissingen is het
Middengebied, een naoorlogse wijk met een hoge bevolkingsen bebouwingsdichtheid. Maar ook een wijk met een nogal
eenzijdige woningvoorraad, bestaande uit kleine eengezinswoningen en portiekwoningen in een paar lagen. Veel woningen
verkeerden ten tijde van de planvorming in een gebrekkige
staat van onderhoud en waren woon-technisch niet meer van
deze tijd. Voor grotere gezinnen en voor ouderen waren er nauwelijks woningen beschikbaar, terwijl er wel behoefte aan was.
Het is echter ook een wijk die tamelijk dicht bij allerlei stedelijke voorzieningen gelegen is en op loopafstand van de
Boulevard ligt. Een wijk met veel potentie dus, maar wel eentje die flink moest worden aangepakt. Temeer omdat er sociale en maatschappelijke achterstanden waren geconstateerd.
De herstructurering ging van start met een enquête. Op basis
daarvan is voor het Middengebied een ‘ergernissen top-10’
samengesteld. Door een pragmatische aanpak konden de
meeste van die ergernissen echter al snel worden weggewerkt. Het gemeentebestuur heeft vervolgens een wijkvisie
opgesteld. Ze was, en is van mening, dat er in het
Middengebied goede, eigentijdse en betaalbare woningen
moeten worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wil de gemeente de
reeds bestaande goedkope woningen van goede kwaliteit
behouden en het openbaar gebied updaten.
Zodra de wijkvisie gereed was heeft Wytze Patijn van het
bureau Kuiper Compagnons een stedenbouwkundig plan
opgesteld. Hij was tot 2000 rijksbouwmeester. Patijn werd ook
als supervisor aangesteld voor de op te stellen bouwplannen.

< Vlissingen, Middengebied

Door de wijkbewoners tijdig bij de plannen te betrekken kon
het bestemmingsplan zonder bezwaren worden vastgesteld.
Een unicum gezien de grootte van het Middengebied.
De wijk ontkwam niet aan ingrijpende maatregelen, variërend
van sloop tot nieuwbouw, van renovatie tot samenvoeging van
huizen en zelfs van de verkoop van huurhuizen. Volgens de laatste plannen zullen er uiteindelijk zo'n duizend woningen worden
verkocht, verdwijnen er vijftienhonderd door sloop of samenvoeging en wordt de rest gerenoveerd. Het tekort aan woningen zal
worden aangevuld met nieuwbouw koop- en huurwoningen die
nu niet in de wijk aanwezig zijn. De oorspronkelijke bewoners die
een 'terugkeergarantie' voor de nieuwe woningen hadden, krijgen voorrang bij het betrekken van een nieuwe woning.
Bedrijventerrein Schuitvaartpark was een storend element in de
wijk. Dit deel van de wijk werd dan ook als eerst aangepakt. In
totaal zijn er vijftien bedrijven aangekocht en gesaneerd. Veel van
de bedrijven konden terecht op een ander bedrijventerreinen en
hebben zo een kwaliteitsslag gemaakt. Op het gesaneerde terrein hebben de gemeente Vlissingen en wooncorporatie l'Escaut
Woonservice twee cirkelvormige appartementengebouwen
gerealiseerd die plaats bieden aan 64 woningen. Het parkeren is
ondergronds gebracht en de gebouwen liggen in een groene
omgeving. Daardoor wordt het parkachtige karakter versterkt.
Beide gebouwen maken deel uit van het zogenoemde Spaans
Kwartier waar uiteindelijk meer dan 180 woningen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd.
Recht tegenover het in het oog springende gebouw 'de
Harlekijn' staat intussen, minstens net zo opvallend, de open
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wijkschool De Combinatie. Met al haar voorzieningen is dit het
nieuwe kloppende hart van de wijk. Architect Marlies Rohmer
heeft in de twee cirkels, die samen het getal acht vormen, twee
basisscholen een plek gegeven. Elke school heeft naast de
hoofdingang ook een eigen ingang.
De cirkels liggen diagonaal op een groot wijk- en schoolplein.
Daardoor zijn aparte speelplekken ontstaan terwijl het toch als
een geheel wordt ervaren. Behalve de scholen zijn er in dit
gebouw een scala aan sociaal-culturele en maatschappelijke
voorzieningen gevestigd zoals kinderopvang, bibliotheek en
een welzijnsloket. Boven de scholen zijn in twee woonlagen
nog eens 38 huurappartementen ondergebracht. Het gebouw
is 9 mei 2012 officieel geopend.

Een van de andere wensen uit de wijkvisie was de aanleg van
meer groen. Daarom is de verouderde bebouwing aan de
Nijverheidsstraat in zijn geheel gesloopt om plaats te maken
voor een parkachtige beplanting. Als het parkeerterrein van
het ziekenhuis op termijn ook in een park wordt veranderd,
ontstaat er een groene long richting Boulevard.
De Bonedijkestraat is de ruggengraat van de wijk en moet dat
ook blijven. Daarom worden de dertiger jaren woningen in de
Engelse Wijk, op de kop van de Bonedijkestraat, toch niet
gesloopt. Dat was in eerste instantie wel de bedoeling omdat
restauratie te duur zou zijn. Na een storm van kritiek weigerde
de gemeente een sloopvergunning af te geven en is de woningbouwcorporatie met nieuwe plannen gekomen. Om de kwaliteit
van de Bonedijkestraat te verhogen zijn de nodige woningen
gesloopt. Er worden wel woningen voor teruggebouwd, maar
aanmerkelijk minder dan in de oorspronkelijke situatie. De nieuwe woningen zullen beter aansluiten bij de behoefte aan grotere
huurwoningen. Doordat er circa 170 woningen minder teruggebouwd zullen worden, is er meer ruimte voor groen en speelvoorzieningen. Uiteraard investeert de gemeente ook in de herstructurering van de weg en in de ondergrondse infrastructuur,
zoals de riolering. Om het negatieve imago van de
Bonedijkestraat te veranderen heeft de straat ook een nieuwe
naam gekregen; de Nieuw Bonedijkelaan. Naast deze fysieke
maatregelen zijn ook de economische en sociale problemen in
de wijk aangepakt. Deze mix van maatregelen moet tot gevolg
hebben dat het Middengebied op termijn weer een aangenaam
stadsdeel wordt waar de bewoners naast en met elkaar wonen,
werken en leven. Niets staat er in de weg om het Middengebied
aan een tweede jeugd te laten beginnen.
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Geluid
Naden en kieren dichten
Een onderbelicht deel van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) zijn de geluidssaneringen. Deze werkzaamheden krijgen meestal niet veel aandacht. Dat is onterecht
want met behulp van ISV-gelden zijn er in Zeeland vanaf het
jaar 2000 circa vierhonderd woningen tegen geluidshinder
geïsoleerd. De Wet Geluidhinder, ingevoerd in 1986 en daarna
vele malen herzien, stelt normen op het gebied van toegestane geluidsbelasting in woningen als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai. Woningen die na 1 maart 1986 zijn gebouwd
moeten daarom voldoen aan specifieke eisen zodat de geluidsbelasting in die woningen acceptabel blijft. Voor huizen die niet
aan de nieuwe eisen voldeden – en een groot deel van de
woningen van voor 1 maart 1986 voldeden daar niet aan – is
een saneringsprogramma opgezet.
Er zijn drie manieren waarop de geluidsbelasting in bestaande
woningen teruggedrongen kan worden:
• Maatregelen aan de bron. De hoeveelheid geluid wordt verminderd door bijvoorbeeld het aanbrengen van stil asfalt op
wegen.
• Maatregelen tussen bron en ontvanger. Door het aanbrengen
van geluidsschermen of – wallen kan het geluid de woningen
niet meer bereiken en dus wordt het stiller in huis.
• Maatregelen bij de ontvanger. De overlast wordt verminderd door de huizen aan de gevel beter te isoleren.

Project sanering railverkeer Kapelle
Kapelle is een van de gemeenten waar de bewoners
langs het spoor geluidshinder ervaren, mede door de
toename van het goederenvervoer. Tussen 2005 en
2006 zijn daarom aan negentien woningen langs de
Stationsstraat gevelmaatregelen getroffen door middel
van isolatie en het aanbrengen van suskasten. De kosten voor onderzoek en uitvoering zijn deels gefinancierd met behulp van ISV-gelden. In eerste instantie
was het de bedoeling dat ook de woningeigenaren zelf
een bijdrage zouden leveren. In een eerder lokaal
saneringsproject in het kader van de wet Stads- en
dorpsvernieuwing was dit echter niet het geval
geweest, waardoor de eigen bijdrage op weerstand
stuitte en het project stil kwam te liggen. De gemeente
Kapelle heeft vervolgens besloten de gemeentelijke
bijdrage te verhogen en geen eigen bijdrage van de
eigenaren te vragen. Hierdoor kon het project toch
doorgaan. Ook de woningeigenaren onderschreven de
urgentie: de animo om deel te nemen aan het isolatieproject was 100%, terwijl dit bij een eerder project
slechts 65% was. Inmiddels heeft ook ProRail maatregelen getroffen om de geluidsoverlast terug te dringen.
Zo zijn er raildempers en betonnen dwarsliggers aangebracht en is er in 2007 alsnog een geluidsscherm
geplaatst langs de Stationsstraat.

De basis voor het saneringsprogramma is de zogenoemde A-lijst
en de Raillijst van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Op deze

< Kapelle, Railverkeer
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lijsten staan alle woningen die in 1986 een te hoge geluidsbelasting hadden als gevolg van rail- en/of wegverkeerslawaai. Voor
deze woningen zijn maatregelen aan de gevel de enige oplossing.
Het is niet mogelijk om maatregelen aan de bron te treffen en
ook niet om geluidsschermen of –wallen te plaatsen. Gemeenten
hebben vervolgens de taak gekregen om de geluidsbelasting in
deze woningen terug te brengen tot binnen de normen. De isolatie van de woningen die op beide lijsten stonden is voor een deel
met ISV-middelen gefinancierd.
Het isoleren van deze woningen kan gebeuren door het aanbrengen van akoestisch dubbel glas, door dakisolatie of ventilatievoorzieningen (suskasten5) en door het afdichten van
naden en kieren. Ook in Zeeland hebben gemeenten verschillende saneringsmaatregelen genomen. Zo zijn in de ISV-periode alle resterende A- en Raillijst-woningen in de gemeenten
Borsele, Kapelle, Goes, Middelburg, Reimerswaal en een deel
van de woningen in Vlissingen geïsoleerd. Een aantal gemeenten met resterende A- en Raillijst woningen in 1999 heeft geen
aanvraag ingediend in het kader van ISV. Het gaat hier om de
gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland en Veere. Hier waren
twee redenen voor; er waren na verloop van tijd alsnog andere
maatregelen dan isolatie mogelijk of omdat het aantal te saneren woningen te klein was voor het opzetten van een saneringsproject. Daarnaast waren er gemeenten die in 1999 geen
taakstelling (meer) hadden. Dat waren de gemeente NoordBeveland, Sluis, Terneuzen en Tholen.

5

Zand erover
Behalve geluidssaneringen krijgen ook bodemsaneringen niet
veel aandacht binnen het ISV. Ze zijn echter van essentieel
belang. Meestal is het een kwestie van 'zand erover' en verder
met de volgende ontwikkeling. Maar een mooi bovengronds project begint toch vaak met het schoonmaken van de bodem.
Zonder zo'n bodemsanering waren veel van de eerder beschreven ontwikkelingen niet mogelijk geweest.
6,38%

20,38%
73,248%
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Bodem

Geluid

Uitsplitsing totaal bedeelde ISV-middelen in Zeeland naar type investering
Bron: Provincie Zeeland, 2012. Percentages zijn inclusief de Meerjaren Ontwikkelingsprogramma's Stedelijke Vernieuwing (MOP's)

Een suskast is een ventilatierooster boven een deur of een raam dat wel verse lucht doorlaat maar geen geluid. Binnenruimtes kunnen op die manier
worden geventileerd terwijl er toch een goede geluidsisolatie mogelijk is.
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Van alle ISV-middelen die in Zeeland sinds 2000 zijn toebedeeld,
is ruim 20% besteed aan monitoring of sanering van de bodem.
Die middelen zijn in alle Zeeuwse gemeenten ingezet.
In Nederland wordt de bodemsanering vooral pragmatisch
aangepakt. Daarbij ligt de focus op het beheersen van risico's.
Daarom wordt ook niet iedere verontreinigde locatie gesaneerd, dat zou veel te kostbaar worden. Alleen daar waar de
vervuiling tot onaanvaardbare risico's leidt wordt de bodem
gesaneerd. Verder hangt het saneren vaak samen met de
bestemming van een locatie. De grond onder een industrieterrein, onder een flatgebouw of onder een groot geasfalteerd
parkeerterrein hoeft bijvoorbeeld niet even schoon te zijn als
de grond in een woonwijk met veel tuintjes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van bodemsanering,
namelijk integrale bodemsaneringen en sectorale bodemsaneringen. Bij de eerstgenoemde maakt de sanering deel uit
van een groter (gebiedontwikkelings)project. De functieverandering van de locatie en het feit dat er in de grond gewerkt
wordt, brengt potentiele risico's met zich mee die bodemsanering noodzakelijk maken. Bij sectorale bodemsaneringen gaat
het om locaties waar geen verdere gebiedsontwikkelingen zijn
uitgevoerd, maar waar de bodem puur gesaneerd wordt om
mogelijke volksgezondheids-, grondwater- en/of ecologische
risico's te voorkomen. Dit zijn zogenaamde 'spoedlocaties',
waar de risico's te groot zijn om niets te doen.
De bodeminvesteringen op basis van ISV zijn logisch opgebouwd, van inventarisatie naar concrete saneringen. Vanuit
ISV-1 werden de geldmiddelen vooral ingezet om te komen tot
een systeem van monitoring en inventarisatie van (mogelijke)
verontreinigingen in de bodem. Iedere Zeeuwse gemeente

Bodeminformatiesysteem Veere
Bodeminformatiesystemen (BIS) zijn databases
waarin alle informatie over de bodem in een bepaald
gebied is verzameld. Alle Zeeuwse gemeenten zijn
verplicht een BIS op te zetten en hebben hiervoor
vanuit ISV een financiële bijdrage ontvangen. Eén van
de gemeenten die hier voortvarend mee aan de slag
is gegaan, is de gemeente Veere. De bodeminformatie van Veere is openbaar toegankelijk via internet
waardoor alle bodeminformatie die in de afgelopen
tien jaar bij de gemeente is binnengekomen, gratis op
de website te raadplegen is. In het BIS van Veere zijn
onder andere alle contouren van onderzochte locaties, bodemrapporten en eventuele gebruiksbeperkingen van locaties te zien. Gebruikers kunnen daardoor gemakkelijk nagaan wat de kwaliteit van de
bodem is op een bepaalde locatie. Indien van verschillende locaties al veel bekend is, kan soms zelfs
een ontheffing worden verleend voor een bodemonderzoek bij bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het openbaar en digitaal beschikbaar stellen van de bodeminformatie levert een
aanzienlijke efficiëntieverbetering op: makelaars en
adviesbureaus kunnen direct hun informatie ophalen.
Naar schatting levert het de gemeente op jaarbasis
250 uur tijdsbesparing op.
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kreeg geld om een goed werkend Bodeminformatiesysteem
(BIS) aan te schaffen, te vullen en operationeel te krijgen.
Gelijktijdig liep het landelijke project Landsdekkend beeld
bodemverontreiniging (LDB). In dat project werd op grond van
dossiers en uitgevoerde bodemonderzoeken een bestand per
gemeente gemaakt met daarin alle locaties die (mogelijk) verontreinigd waren. In 2004 waren deze lijsten gereed en ingevoerd in de gemeentelijke BIS'sen.
Op deze manier ontstond letterlijk een kaartbeeld van de hele
Zeeuwse bodem met alle (mogelijke) verontreinigde locaties.
Op grond van deze kaarten zijn tijdens de ISV-2 periode honderden historische onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen
of er werkelijke een kans op verontreiniging bestond op de
LDB-locaties. Daarbij is gebruik gemaakt van archiefonderzoek, oude foto's en interviews.
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Op plaatsen waar volgens een historisch onderzoek mogelijk
bodemverontreiniging kon zitten, is vervolgens een oriënterend
onderzoek uitgevoerd. Daarbij werd de verdachte locatie met
grondboringen en laboratoriumanalyses onderzocht. Als bleek
dat er echt verontreiniging aanwezig was werd een nader onderzoek ingesteld om te kijken hoe groot die verontreiniging was en
of er gesaneerd moest worden. Deze onderzoeken zijn zowel tijdens ISV-2 als ISV-3 uitgevoerd. Wanneer de verontreinigingen
dusdanig ernstig zijn dat sprake was van risico's voor volksgezondheid, grondwater en/of ecologie, dan moesten deze locaties
vóór 2015 met voorrang gesaneerd worden. Tijdens ISV-3 is het
meeste bodembudget besteed aan het saneren van deze spoedlocaties. Overigens zijn tijdens ISV-1 en ISV-2 ook al veel bodemsaneringen uitgevoerd. Dit waren vooral saneringen op de herstructurerings-projecten (integrale saneringen).
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Besteding van het budget stedelijke vernieuwing in de periode 2000-2015
Het investeringsbudget is bedoeld voor de 'verbetering' van bestaand bebouwd gebied van steden en dorpen. Die verbeteringen
kunnen allerlei vormen aannemen. Er zijn zes categorieën te onderscheiden.

Categorie

MOP SV
Herstructurering/transformatie
Voorzieningen
Overig
Bodem
Geluid
Restbudget 2012
Totaal

2000-2005

2005-2010

Toedeling in euro's
23.711.281
14.440.910
5.749.461
10.236.343
226.890
265.269
294.957
–
197.089
1.630.212
190.587
–

30.370.265

26.572.734

2010-2015

2000-2015

%

–
13.370.343
176.048
402.181
4.314.602
1.904.000
324.926

38.152.191
29.372.561
668.207
697.138
6.141.903
2.094.587
324.926

49
38
1
1
8
3
0

20.492.100

77.435.099

100

MOP
Het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (MOP SV) is een programma dat gemeenten konden opstellen om
in aanmerking te komen voor een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Gemeenten kregen daarmee meer vrijheid en
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van stedelijke vernieuwing. In de eerste twee periodes mochten de 'stedelijke' gemeenten
en de gemeenten die volgens het Streekplan (later het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012) een dragende kern hadden, zelf de
keuze maken. Alle acht gemeenten die er voor in aanmerking kwamen hebben daar in de eerste periode ook voor gekozen. De
MOP's moesten voldoen aan wettelijke kaders en moesten vanuit een breed perspectief de opgaven op het gebied van stedelijke
vernieuwing voor de gemeente definiëren. De Provincie moest deze programma's goedkeuren en voor de uitvoering budget
beschikbaar stellen. Al gauw bleek dat de inspanningen voor het opstellen van een MOP in verhouding tot het te verwerven budget
groot was. Bij de verantwoording is ook gebleken dat een groot aantal onderdelen uit de MOP's niet gerealiseerd waren. Dat heeft
geleid tot een groot aantal verplichtingen voor de periode daarna (2005-2010). Mede om die reden hebben vier Zeeuwse gemeen-
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ten in de tweede periode geen MOP meer opgesteld. Zij hebben de subsidieaanvragen gedaan op projectbasis. In de derde periode
heeft de Provincie ervoor gekozen geen programmagemeenten meer aan te wijzen en alle subsidietoekenningen te laten verlopen
op projectbasis.
Bodem 8%
Overig 1%

Geluid 3%
Restbudget 2012: 0%

Voorzieningen 1%

MOP 49%
Herstructurering 38%

Figuur 1 Verdeling van ISV-gelden naar categorie

Toelichting bij figuur 1
Herstructurering
Het gaat hier met name om de herstructurering van voor- en naoorlogse woonwijken en het invullen van vrijkomende locaties met
woningen binnen bestaand bebouwd gebied. Ook in de diverse MOP's is hier veel aandacht voor geweest.
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Voorzieningen
Hier gaat het om projecten die gericht zijn op de leefbaarheid in kleine kernen. Bijvoorbeeld het realiseren van multifunctionele
voorzieningen zoals een dorpshuis en/of brede scholen in dorpen.
Overig
In de meeste gevallen gaat het hier om investeringen die uitsluitend gericht zijn op het verbeteren van de openbare ruimte of subsidieregelingen voor particuliere woningverbetering.
Bodem
Meer informatie hierover in het kader over bodem. De totale bestedingen voor bodem zijn hoger dan 8% omdat bij de uitvoering van
de MOP's ook veel bodemprojecten betrokken zijn.
Geluid
Zie apart kader voor geluid. Ook hier geldt dat bij de uitvoering van de MOP's geluidsprojecten zijn betrokken.
Restantbudget 2012
Bij de verdeling van het budget voor de derde periode resteert nog een budget dat eind 2012 verdeeld zal worden.
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Toedeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing per gemeente en regio

Rijks- verdeel-sleutel in %

2,53
10,29
2,34
1,20
2,11

22.693
36.933
12.412
7.513
21.719

86,01
214,79
145,53
121,48
74,78

2,49
10,36
1,07
1,83
2,60

+0,04
-0,07
+1,27
-0,65
-0,49

De Bevelanden

6.214.518

4.897.140

3.116.163

14.227.821

18,45

101.270

140,49

18,35

+0,10

Hulst
Sluis
Terneuzen

2.299437
1.947.354
6.311.811

1.312.517
1.378.090
3.716.058

837.911
1.300.702
3.190.724

4.449.865
4.626.146
13.218.593

5,77
6,00
17,14

27.615
23.880
54.733

161,14
193,72
241,51

4,66
5,46
12,54

+1,11
+0,54
+4,60

10.558.602

6.406.665

5.329.337

22.294.604

28,91

106.228

209,88

22,66

+6,25

Zeeuws Vlaanderen
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Vergelijk Aandeel versus
Rijks- verdeel-sleutel

Aandeel per inwoner in €

1.951.904
7.932.750
1.806.311
912.715
1.624.141

Inwoners per 1-1-12

709.235
1.721.124
175.696
204.942
305.166

Aandeel in %

743.511
2.705.804
372.384
422.423
653.018

Totaal 2000-2015

2010-2015 Toedeling in €

499.158
3.505.822
1.258.231
285.350
665.957

2000-2005 Toedeling in €

Borsele
Goes
Kapelle
Noord-Beveland
Reimerswaal

Gemeente

2005-2010 Toedeling in €

Anders dan bij de Wet stads-en dorpsvernieuwing ontvingen alle Zeeuwse gemeenten hun bijdragen onder de Wet stedelijke vernieuwing via de Provincie. In totaal is in de periode 2000-2015 ruim € 77,5 miljoen beschikbaar. Hoewel een landelijke verdeelsleutel op
gemeenteniveau beschikbaar was, heeft de Provincie in alle tijdvakken daar eigen elementen aan toegevoegd, waardoor soms verschuivingen plaatsvonden van de ene gemeente of regio naar de andere. Per saldo heeft die verdeling van de middelen op grond van de
landelijke verdeelsleutel 2010 slechts een kleine verschuiving teweeg gebracht van Walcheren en Schouwen Duiveland naar Zeeuws
Vlaanderen, met name naar Terneuzen. De gemeente Vlissingen moest het meest inleveren. Vlissingen heeft overigens met circa 24%
wel het meeste geld gekregen van alle gemeenten in Zeeland, per inwoner ruim twee maal zoveel als gemiddeld.
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Middelburg
Veere
Vlissingen

5.048.305
324.147
5.302.422

5.185.215
828.019
6.585.279

3.411.233
453.955
6.408.987

13.644.753
1.606.121
18.296.688

17,69
2,08
23,72

47.622
21.962
44.363

286,52
73,13
412,43

18,16
2,78
26,90

-0,46
-0,70
-3,17

10.674.874

12.598.513

10.274.175

33.547.562

43,50

113.947

294,41

47,84

-4,33

Schouwen Duiveland

1.372.685

1.699.184

1.240.910

4.312.779

5,59

34.140

126,33

7,64

-2,05

Tholen

1.549.586

971.232

206.589

2.727.407

3,54

25.555

106,73

3,48

+0,06

Totaal

30.370.265

26.572.734

20.167.174

77.126.587

100

381.140

202,36

100

Netwerk Z4

20.168.360

18.192.356

14.732.068

53.092.784

68,85

183.651

289,10

67,96

+0,89

Overig

10.201.905

8.380.378

5.435.106

24.017.389

31,15

197.489

121,61

32,01

-0,86

Walcheren

Schouwen-Duiveland 6%

Tholen 4%
De Bevelanden 18%

Overig 31%

Walcheren 43%

Zeeuws-Vlaanderen 29%

Stedennetwerk Z4 69%

Figuur 2 Verdeling ISV naar stad-overig

Figuur 3 Verdeling naar ISV naar regio
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Verdeling investeringsbudget stedelijke vernieuwing periode 2000 – 2005 (ISV-1)
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Categorie

Gemeente / project

Budget

4
3
5

Borsele
Postweg Lewedorp
Brede school diverse kernen
Bis/Gis
Totaal Borsele

1

Goes
MOP 2000 - 2005
Totaal Goes

€ 3.505.822
€ 3.505.822

1
2
2
5

Hulst + voormalige gemeente Hontennisse
MOP 2000 – 2005
Centrumgebied Kloosterzande
Achterstraat Lamswaarde*
Bis/Gis Hontenisse
Totaal Hulst

€ 1.680.073
€ 369.831
€ 233.651
€ 15.882
€ 2.299.437

2
2
6
5

Kapelle
Maalstede/Vroonlandseweg Kapelle
Cederhof Kapelle
Geluidsanering Raillawaai Kapelle
Bis/Gis
Totaal Kapelle

€ 867.981
€ 181.512
€ 190.587
€ 18.151
€ 1.258.231

1

Middelburg
MOP 2000 – 2005
Totaal Middelburg

€ 5.048.305
€ 5.048.305

€ 249.579
€ 226.890
€ 22.689
€ 499.158

Geld speelt een rol

Bijlage 3

Categorie

Gemeente / project

Budget

2
2
5

Noord Beveland
Weststraat Wissenkerke
Kerkstraat-Ooststraat Wissenkerke
Bis/Gis
Totaal Noord Beveland

€ 233.697
€ 28.964
€ 22.689
€ 285.350

2
5

Reimerswaal
Achterstraat/Langeviele Kruiningen
Bis/Gis
Totaal Reimerswaal

€ 643.268
€ 22.689
€ 665.957

1

Schouwen Duiveland
MOP 2000 – 2005
Totaal Schouwen Duiveland

€ 1.372.685
€ 1.372.685

1
2
2
5

Sluis = voormalige gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg
MOP 2000 – 2005 Oostburg
MIA / Verduyn Aardenburg*
Vrijkomende locaties multifunctioneel centrum Sluis*
Bis/Gis Sluis-Aardenburg
Totaal Sluis

€ 1.346.095
€ 181.512
€ 385.713
€ 34.034
€ 1.947.354

* Deze projecten lopen nog, de subsidie is nog niet vastgesteld. MOP: Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Bis/Gis: Bodem
Informatie Systeem dat bij gemeenten en provincies wordt gebruikt om gegevens over bodemverontreiniging administratief en geografisch bij te houden.
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Stedelijke vernieuwing

Bijlage 3

Categorie

Gemeente / project

1
2
2
5
2
5

Terneuzen + voormalige gemeenten Axel en Sas van Gent
MOP 2000 – 2005 Terneuzen
Steeland Westdorpe
Bolwerk Sas van Gent*
Bis/Gis Sas van Gent
Buitenweg Axel*
Bis/Gis Axel
Totaal Terneuzen

€ 3.906.293
€ 226.890
€ 90.756
€ 9.076
€ 2.067.451
€ 11.345
€ 6.311.811

1

Tholen
MOP 2000 – 2005
Totaal Tholen

€ 1.549.586
€ 1.549.586

2
4
2
5

Veere
Torenstraat Serooskerke*
Speelkaart Westkapelle
Sloop/vervanging bejaarden woningen diverse kernen
Bis/Gis
Totaal Veere

1

Vlissingen
MOP 2000 – 2005
Totaal Vlissingen
Totaal Zeeland 2000-2005
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Budget

€ 102.101
€ 45.378
€ 136.134
€ 40.534
€ 324.147

€ 5.302.422
€ 5.302.422
€ 30.370.265

Geld speelt een rol

Bijlage 4

Verdeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing periode 2005 – 2010 (ISV-2)
Categorie

Gemeente / project

Budget

2
5
5

Borsele
Masterplan 's Gravenpolder
Bodemsanering Kwadendamme
Bodemsanering 's Heerenbosch
Totaal Borsele

2
5

Goes
Waterstad Goese Schans*
Bodem landsdekkend beeld*
Totaal Goes

€ 2.517.291
€ 188.513
€ 2.705.804

2

Hulst
Bierkaai
Totaal Hulst

€ 1.312.517
€ 1.312.517

2
2
5
2

Kapelle
Moerstee*
Moeliker*
Bodemproblematiek*
Oude Veiling*
Totaal Kapelle

1

Middelburg
MOP 2005 – 2010
Totaal Middelburg

€ 591.108
€ 68.404
€ 83.999
€ 743.511

€ 25.000
€ 75.000
€ 79.290
€ 193.094
€ 372.384

€ 5.185.215
€ 5.185.215
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Stedelijke vernieuwing

Bijlage 4

Categorie

Gemeente / project

2
5
2

Noord Beveland
Kwaliteitsimpuls woningen
3 bodemprojecten*
Van Gilst e.a. Colijnsplaat*
Totaal Noord Beveland

€ 18.000
€ 132.245
€ 272.178
€ 422.423

2

Reimerswaal
Scheldestraat e.o. Hansweert*
Totaal Reimerswaal

€ 653.018
€ 653.018

1

Schouwen Duiveland
MOP 2005 – 2010
Totaal Schouwen Duiveland

€ 1.699.184
€ 1.699.184

5
5
2
5

Sluis
Bodem Brieverstraat Ede
Bodem landsdekkend beeld
Haven Aardenburg*
2 bodemprojecten*
Totaal Sluis

€ 8.100
€ 109.200
€ 1.078.053
€ 182.737
€ 1.378.090

* Deze projecten lopen nog, de subsidie is nog niet vastgesteld. MOP: Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing.
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Budget

Geld speelt een rol

Bijlage 4

Categorie

Gemeente / project

2
2
2
5
2
2

Terneuzen
Molenhof Zaamslag*
Smitswal e.o. Terneuzen
Bioscoopterrein Terneuzen*
3 bodemprojecten*
Korte Kerkstraat Terneuzen*
Schuttershof Terneuzen*
Totaal Terneuzen

1

Tholen
MOP 2005 – 2010
Totaal Tholen

€ 970.232
€ 971.232

5
2
2
5
2
3

Veere
Bodemonderzoeken
Immanuelkerk Koudekerke*
Kapellestraat Veere*
Automatisering bodeminformatie
Nijverheidsweg Domburg*
Welzijnsvoorzieningen Grijpskerke*
Totaal Veere

€ 92.750
€ 150.000
€ 150.000
€ 20.000
€ 150.000
€ 265.269
€ 828.019

1

Vlissingen
MOP 2005 – 2010
Totaal Vlissingen
Totaal Zeeland 2005-2010

Budget

€ 1.026.631
€ 300.000
€ 328.250
€ 664.974
€ 976.526
€ 419.677
€ 3.716.058

€ 6.585.279
€ 6.585.279
€ 26.572.734
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Stedelijke vernieuwing

Bijlage 5

Bijlage 5: Verdeling investeringsbudget stedelijke vernieuwing periode 2010 – 2015 (ISV-3)
Categorie

Gemeente / project

5
2
5
5
5
6

Borsele
Bodem landsdekkend beeld
Masterplan Ovezande
Bodemsanering Messtraat Ovezande
Bodemsanering Emté Heinkenszand
Bodemsanering AMAC 's Heerenhoek
Geluidsanering 10 woningen
Totaal Borsele

2

5
2
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Goes
Herstructurering Goes West
Totaal Goes
Hulst
Bodem 3 projecten
Bierkaai, deelgebied 8
Totaal Hulst

2
4

Kapelle
Nieuwendijk 26-28 Wemeldinge
Particuliere woningverbetering
Totaal Kapelle

2
5
6
6

Middelburg
Stromenwijk Middelburg
Bodemsanering Ramsburg
Geluidsanering 16 woningen
Geluidsanering 85 woningen
Totaal Middelburg

Budget

€ 75.000
€ 337.370
€ 7.190
€ 45.000
€ 78.575
€ 166.100
€ 709.235

€ 1.721.124
€ 1.721.124
€ 300.000
€ 537.911
€ 837.911

€ 50.000
€ 125.696
€ 175.696

€ 1.627.117
€ 827.666
€ 175.000
€ 781.450
€ 3.411.233

Geld speelt een rol

Bijlage 5

Categorie

Gemeente / project

Budget

2
5

Noord Beveland
Transformatie C1000 locatie Kamperland
Bodemonderzoeken
Totaal Noord Beveland

€ 50.000
€ 154.942
€ 204.942

5
3

Reimerswaal
Bodemonderzoeken werkvoorraad spoedlocaties
Multifunctioneel centrum MeerWaarde
Totaal Reimerswaal

€ 129.118
€ 176.048
€ 305.166

5
2
2
2

Schouwen Duiveland
Bodemsanering Riekusweel
Herstructurering Dreef/Nieuwstraat Bruinisse
Herstructurering Maasstraat Zierikzee
Herstructurering wijk Buijse 1e fase Zierikzee
Totaal Schouwen Duiveland

€ 424.360
€ 93.250
€ 117.750
€ 605.550
€ 1.240.910

5
5
2

Sluis
Bodemsanering Markt/Beursstraat IJzendijke
Bodemsanering St. Annastraat Sluis
Transformatie Aantrekkelijk Oostburg
Totaal Sluis

€ 73.258
€ 118.292
€ 1.109.152
€ 1.300.702
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Stedelijke vernieuwing

Bijlage 5

Categorie

Gemeente / project

Budget

5
5
5
2

Terneuzen
Bodemonderzoeken
Bodem 3 projecten
5 Bodemprojecten gemeente Terneuzen
Herstructurering wijk Lievenspolder Terneuzen
Totaal Terneuzen

5

Tholen
Bodem: Aanpak oriënterende onderzoeken
Totaal Tholen

€ 206.589
€ 206.589

5
5
2
4

Veere
Bodem parkeerterrein Kanaalweg Veere
Bodem parkeerterrein Kanaalweg Veere (aanvulling)
Transformatie locatie Groenleer Serooskerke
Verbetering dorpsentree Vrouwenpolder
Totaal Veere

€ 55.000
€ 22.470
€ 100.000
€ 276.485
€ 453.955

5
5
2
6

Vlissingen
Bodem kenniswerf
Bodem Binnenhavens/Kenniswerf
Herstructurering Middengebied 3e fase Vlissingen
Geluidsanering 85 woningen
Totaal Vlissingen
RESTBUDGET 2012
Totaal Zeeland 2010-2015

Alle projecten lopen nog.
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€ 157.750
€ 274.150
€ 526.576
€ 2.232.248
€ 3.190.724

€ 200.000
€ 638.666
€ 4.788.871
€ 781.450
€ 6.408.987
€ 342.926
€ 20.492.100
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