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Eind juli ontving je van ons de laatste nieuwsbrief. Daarin
stond dat we jullie in het vierde kwartaal van dit jaar meer
duidelijkheid geven over een aantal onderwerpen zoals de
fasering van de sloop en het stedenbouwkundigmodel. Het
laatste nieuws over de Crocuslaan lees je in deze
nieuwsbrief.  
 
Ontwikkeling stedenbouwkundig plan loopt uit 
We hadden jullie graag het definitieve stedenbouwkundig
plan laten zien. De verwachting was dat dit plan begin
november klaar was. We hadden jullie graag verteld hoe de
wijk eruit komt te zien. Waar komen de verschillende typen
woningen in de wijk en hoe zien de straten eruit. En ook wat
zijn de huurprijzen van de woningen. Helaas is dat niet zo.
Dit heeft te maken met het vaststellen van het
stedenbouwkundig plan. Zoals bekend, maakten we een
concept stedenbouwkundig plan. Hierin is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de ideeën en voorstellen uit de
projectgroep. Het stedenbouwkundig plan moet worden
goedgekeurd door de gemeente. Vanuit de gemeente
moeten diverse afdelingen het plan beoordelen en toetsen.
We zijn nog in gesprek met de gemeente over de opzet van
de wijk. Pas als de gemeente het stedenbouwkundig plan
heeft goedgekeurd, kunnen we bepalen waar welke
woningen komen. 
 
Plattegronden van de woningen  
Bij deze nieuwsbrief hebben we de voorlopige
plattegronden van de woningen gevoegd. Zo geven we jullie
al een beeld van de grootte en de indeling van de
verschillende woningtypen. De indelingen zijn nog niet
helemaal definitief, dit is namelijk afhankelijk van de verdere
planuitwerking. Je kunt dit nalezen in de leeswijzer van de
plattegronden. We hebben in totaal zes verschillende
woningen uitgewerkt. 

Drie typen eengezinswoningen en drie typen
levensloopbestendige woningen. De gezinswoningen lijken
het meeste op de huidige woningen. Beneden woon je en
boven zijn de slaapkamers. Bij de levensloopbestendige
woningen is er beneden ook een slaapkamer en een
badkamer.  Het verschil in de zes woningtypen zit vooral in
de afmetingen van de woningen en de bijbehorende
huurprijzen. Bij de eengezinswoningen zit het verschil
vooral in de afmetingen van de woningen. Bij de
levensloopbestendige woningen gaat het vooral om de
indeling en afwerking van de bovenverdieping. Hierdoor
verschillen ook de huurprijzen per woningtype. Bij de
plattegronden staan huurprijzen vermeld, let op dat dit
huurprijzen zijn met prijspeil 2022. De definitieve huurprijzen
kunnen nog veranderen. Als je het lastig vind om de
plattegronden goed te begrijpen, kom dan naar een van de
inloopmomenten in de Crocuslaan (zie verderop in deze
nieuwsbrief). 
 
Door de uitloop kunnen we ook nog geen afspraak
maken voor een tweede gesprek 
Dit betekent dat wij later dan verwacht en gehoopt een
afspraak met je kunnen maken voor een tweede gesprek
waarin we jouw woonwensen en mogelijkheden nogmaals
bespreken. Zodra het stedenbouwkundig plan is
goedgekeurd informeren wij jullie en plannen een afspraak.
Wij realiseren ons dat deze uitloop ervoor zorgt dat je langer
in onzekerheid zit. 
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We weten wanneer we welke woningen gaan slopen 
We pakken de sloop en de nieuwbouw van de woningen in
fases aan. Bij deze nieuwsbrief zit een plattegrond van de
wijk. De huizen in rood staan in de eerste fase en gaan we
als eerste slopen. Dit gaat begin 2024 gebeuren. De
woningen in oranje staan in de tweede fase en gaan we
begin 2025 slopen. De woningen in blauw staan in de derde
fase en slopen we als laatste in 2026. Deze planning staat
hieronder overzichtelijk op een rij.   
 
Fase 1: 63 woningen Begin 2024
Fase 2: 32 woningen Begin 2025
Fase 3: 48 woningen Medio 2026

Dit is een schatting en onder voorbehoud van het verloop
van de planontwikkeling en het uiteindelijke bouwtempo.  
 
De bouwroute is bekend 
Een bouwroute moet voor bewoners en omwonenden zo
min mogelijk overlast geven. En ook makkelijk bereikbaar
zijn voor bouwverkeer. Samen met de gemeente keken we
naar een logische bouwroute. De bouwroute loopt vanaf de
Paul Krugerstraat, via de Irislaan naar de wijk. Op de
plattegrond staat de bouwroute aangegeven met de zwarte
stippellijn. 
 
Verhuurmakelaar Esther stelt zich voor
Vertel eens in het kort iets over jezelf
'Ik ben Esther, 52 jaar en woon in Heinkenszand. Ik heb een
dochter van 23 en een zoon van 20. En verder nog een
hondje en een kat. In mijn vrije tijd lees ik veel en ga graag
een potje tennissen.'
 
Sinds wanneer werk je bij l'escaut?
'Ik ben nu 13 jaar werkzaam bij l'escaut, sinds 2009.
Voordat ik bij team verhuur terecht kwam, werkte ik bij
team klantcontact en aan de balie. Voor die tijd heb ik echt
allerlei functies gedaan van horeca tot
schoonheidsspecialiste.'
 

Wat vind je het leukst aan jouw functie?
'Het leukst van mijn huidige functie is de afwisseling van de
werkzaamheden. Het contact met onze bewoners en
woningzoekenden is voor mij erg belangrijk. Het maakt je
werk persoonijk en je komt dan te weten wat mensen nodig
hebben of waarmee ik ze kan helpen. Dat probeer ik zo
goed mogelijk te doen. Het geeft mij een voldaan gevoel als
ik iemand heb geholpen aan een eigen thuis. In deze
huidige woningmarkt is dat erg fijn.' 
 
Wat ga je voor dit project doen?
'Ik ben er voor jou als huurder of woningzoekende om je te
helpen bij allerlei vragen over het vinden van een nieuwe
woning. Ik kan je ondersteunen en meekijken of meedenken
over huurprijzen en in welke woning je graag zou willen
wonen.' 
 
 
 
 



Kunst in de wijk

Sinds 25 oktober hangen er tien kunstwerken verspreid in de wijk achter de ramen van
leegstaande woningen. Af en toe hangen we de kunstwerken ook op in andere lege
woningen. Zo zijn de kunstwerken op wisselende plekken in de wijk te zien.

In de straten die onderdeel zijn van het project Crocuslaan
en omgeving komen steeds meer woningen leeg te staan.
We willen voorkomen dat de wijk er treurig uit komt te zien.
Daarom stelde bewoner Hans Bommeljé, lid van de
projectgroep en zelf ook kunstenaar, voor om iets met kunst
in de wijk te doen. De kunstenaars Rem van den Bosch,
Leon Riekwell, Anne-Marie van Sprang, Gerard Vogelaar en
Nanda Runge werken mee aan dit project. “Kunstenaars
spelen in op de gevoelens en emoties die loskomen bij een
grote gebeurtenis. Zoals bij de bewoners van de Crocuslaan
en omgeving doordat ze (tijdelijk) weg moeten uit hun
vertrouwde omgeving, hun ankerplaats”, aldus Hans. 
 
Als thema voor dit kunstproject is een uitspraak van
Leonardo da Vinci gekozen: ‘Het einde der dingen maakt
nooit deel uit van die dingen zelf, maar vormt het begin van
iets nieuws….’
 
 
 
 

Dinsdag 9 november wandelden de kunstenaars, Hans en
een aantal medewerkers van l'escaut langs de kunstwerken.
Een kleine indruk van de wandeling zie je bovenaan deze
pagina. 
 
Wil je weten waar de kunst precies in de wijk hangt?
Kijk dan op onze website:
www.lescaut.nl/projecten/crocuslaan-en-omgeving/
 



Heb je vragen? Kom naar 
Crocuslaan 10!                  
Wijkconsulent Natasja Swennen is op de volgende dagen en
tijden aanwezig om jouw vragen te beantwoorden.
Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de plattegronden.
Woensdag 14 december 15:00 -16:30 uur 
Woensdag 28 december 13:30 - 16:00 uur  
Dinsdag 10 januari 13:30 - 16:00 uur
Woensdag 25 januari 13:30 - 16:00 uur
 
 
 
 
Deelnemers gezocht voor de beheergroep 
In de laatste nieuwsbrief plaatsten we een oproep ons te
helpen het beheerplan uit te voeren. Inmiddels zijn er drie
bewoners vanuit de projectgroep lid van de beheergroep.
Ook de wijkcoördinator van de gemeente en iemand van de
huurdersvereniging maken deel uit van de beheergroep. We
nodigen graag meer bewoners uit om lid te worden en mee
te denken hoe de wijk gedurende het project een prettige
plek blijft om te wonen. 
 
 
Wat doet de beheergroep dan?  
Samen met de projectgroep maakten we een beheerplan
waarin afspraken staan hoe we samen de wijk leefbaar,
schoon, heel en veilig houden tijdens dit project. De leden
van de beheergroep zorgen er met elkaar voor dat iedereen
de afspraken nakomt. Denk bijvoorbeeld aan hele
praktische dingen als afspraken maken met Orionis over
het onderhouden van tuinen van leegstaande woningen. 
 

Of ervoor zorgen dat bewoners extra hulp krijgen van
andere bewoners met onderhoud aan hun tuin, kleine
klusjes in huis of inpakken van spullen. Maar ook af en toe
samen een kop koffie drinken en een praatje maken. 
 
Wil jij meedenken of meehelpen? 
Meld je aan bij Natasja Swennen. Dan organiseert zij een
moment met de leden en geïnteresseerden in Crocuslaan 10
om hierover meer te vertellen. Aanmelden kan via
crocuslaan@lescaut.nl of bel naar Natasja via
telefoonnummer 0118 42 23 29. 
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Samenstelling
projectgroep
 
De projectgroep bestaat uit bewoners, uit de
huurdersvereniging l’escaut, uit de gemeente Vlissingen en
l’escaut. En wordt ondersteund door een stedenbouwkundig
bureau. Verfrissende ideeën en wensen van bewoners zijn
onmisbaar in deze projectgroep, naast de professionele blik
en verantwoordelijkheid van de gemeente op omgeving en
samen leven. De huurdersvereniging l’escaut let in deze
projectgroep op het algemeen belang van alle huurders. Wij
willen als l’escaut de wijk van je dromen samen creëren, met
betaalbare woningen in een passende leefomgeving. Met
oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid.
 
Bewonersafvaardiging
Yvonne Meier
Hannah Mintjes
Loes Cassteele
Petra Kas
Ingrid Roelse
Daniël Hoppener
Hans Bommeljé
Sonja Vreeke
 
 

Vertegenwoordiging namens de Huurdersvereniging
l'escaut
Marie-Claire Dominicus-Dehing
Ank Muller
Niels van Rijswijk
 
Namens gemeente Vlissingen
Renske Fortuin - Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Michelle Vos - Wijkcoördinator
 
Namens l'escaut
Natasja Swennen - Wijkconsulent Middengebied
Olaf Cornelius - Projectontwikkelaar Vastgoed
Anita van Brederode - Wijkmanager a.i. 
Noah Fahwehinmi - Afdelingssecretaresse Wonen
 
Contact
Via e-mail: crocuslaan@lescaut.nl of via telefoon:
0118 - 42 23 00
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