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In deze digitale nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van het project ‘Ontwikkeling Havengebied Breskens’.
Informatie over het project vindt u daarnaast op www.gemeentesluis.nl.

Beste inwoners en ondernemers,
De wereld is veranderd. Dagelijks worden we door de coronacrisis geraakt en geconfronteerd met de gevolgen. En dat zal
voorlopig zo blijven. De coronacrisis heeft een enorme impact
op onze gemeente en haar ondernemers en inwoners, mede
door onze ligging als grensgemeente. De opgelopen materiële
en immateriële schade is enorm. Eén ding weet ik zeker: we komen hier sterker uit. Dat bewijzen de mooie initiatieven en creatieve oplossingen die ik als wethouder al tegenkwam in onze
veerkrachtige gemeente.
Als we kijken naar het project Havengebied Breskens, dan ontkomen we ook hier niet aan de gevolgen van de crisis; de bouw
van het viscentrum is uitgesteld. De beoogd eigenaar van de
vismijn (Puul B.V.) trok zich terug vanwege de coronacrisis. De
vismijn is een belangrijk onderdeel van het totale viscentrum.
We onderzoeken nu de mogelijkheden om in die ruimte alsnog
invulling te geven aan de visserijbeleving.

Ik weet zeker dat dit gaat lukken. Want die beleving is onlosmakelijk verbonden met Breskens! Over het proces om te komen
tot die invulling, leest u meer in deze nieuwsbrief.
In de tussentijd gaan we verder met de ontwikkeling van het
havengebied. Zoals de ontwikkeling van de appartementen,
waarvoor ik samen met overige bestuurders in maart symbolisch het startsein gaf, vlák voordat de coronacrisis uitbrak.
Ik wens u en uw naasten alle goeds.
Let op elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Jack Werkman
Wethouder gemeente Sluis

Het project
Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port
Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot een recreatieve hotspot met een maritiem,
multifunctioneel en duurzaam karakter.
In het plangebied realiseren betrokken partijen onder andere:
•
•
•
•

460 appartementen voor recreatieve (360) en permanente (100) bewoning
een viscentrum met daarin een vismijn, het visserijmuseum, detailhandel en horeca
een toonaangevend internationaal zeezeilcentrum
uitbreiding van de jachthaven

Eerste appartementen: startsein voor ontwikkeling havengebied
Het waren de eerste zichtbare tekenen van de ontwikkeling van het havengebied Breskens: de bouw van de eerste 159 appartementen
op de Westhavendam. Vanaf 21 oktober 2019 werden de gebouwen op deze dam gesloopt, om plaats te maken voor de appartementen
van Pharos Residence. Met een druk op de knop gaven Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis), Dick van der Velde (gedeputeerde
Provincie Zeeland), Ron van Pamelen (directeur Van der Poel B.V.) en Jaap van der Walle (Caffarelli B.V.) donderdag 12 maart het officiële
startschot voor de bouw (zie foto). Een bescheiden feestelijke bijeenkomst voor kopers en vertegenwoordigers van betrokken partijen
markeerde dit moment.
De appartementen zijn verdeeld over drie blokken op de Westhavendam: in het eerste gebouw komen 39 appartementen, in het
tweede 57 en in het derde 63. Naar verwachting zullen de eerste appartementen medio 2021 worden opgeleverd.
Wilt u meer informatie over de verkoop van de appartementen? Neem dan een kijkje op www.havengebiedbreskens.nl.

Foto’s Get a Grip

Heeft u vragen over het project? Of wilt u iemand aanmelden voor de nieuwsbrief?
Mail dan naar havengebiedbreskens@gemeentesluis.nl.

Presentatie ontwikkeling Havengebied Breskens
Havengebied op agenda eerstvolgende jaarvergadering dorpsraad Breskens
De jaarvergadering van de dorpsraad Breskens zou dit jaar 7 mei plaatsvinden. Door de coronacrisis is dit verschoven naar een later, nog
te bepalen, moment. We zijn uitgenodigd om tijdens de eerstvolgende jaarvergadering de ontwikkeling van het project Havengebied
Breskens toe te lichten. Op die uitnodiging gaan we graag in! Zo gaan we meer vertellen over de inhoud van de verschillende projecten
en de planning. Meer informatie over de datum volgt tegen die tijd vanuit de dorpsraad. Hou daarvoor de website van de dorpsraad
goed in de gaten: www.dorpsraadbreskens.nl.

Onderzoek alternatieve invulling vismijn
Het project dat na de bouw van de eerste 159 appartementen van start zou gaan is de realisatie van het viscentrum, in de kom van
de handelshaven. Met daarin een vismijn, visserijmuseum, visserij-experience en commerciële aanverwante functies, zoals een visrestaurant en viswinkel. De omgevingsvergunning hiervoor lag tot en met woensdag 4 maart jl. ter inzage. Er zijn geen bezwaren
ingediend. Daardoor leek niets de bouw van het viscentrum in de weg te staan. Afgelopen voorjaar zou de eerste paal de grond in
gaan. Maar toen kwam de coronacrisis.
Vismijn
Voor de vismijn zijn destijds afspraken gemaakt met Puul B.V., die de aandelen van de visveiling Breskens zou overnemen. Inmiddels
heeft Puul B.V. laten weten zich terug te trekken. Dit was een eenzijdig besluit. Hierdoor gaat de overname van de vismijn (door
deze partij) niet door. Daarmee is onzeker geworden of er een vismijn gerealiseerd kan worden in het viscentrum. De mogelijke toekomstscenario’s voor de vismijn worden, in opdracht van aandeelhouders en provincie, onderzocht. Naar verwachting is in het najaar
duidelijk of er wel of niet een vismijn in het viscentrum komt.
Het college van Burgemeester en Wethouders vindt dat visserijbeleving een onderscheidend kenmerk is en moet blijven van het
project Havengebied Breskens. En dat hoe dan ook ingezet moet worden op behoud van deze beleving. In de tussentijd starten
we daarom met ‘plan B’, zodat we snel met een alternatief aan de slag kunnen mocht de vismijn definitief geen plek krijgen in het
viscentrum.
Plan B
Plan B houdt een onderzoek in naar de mogelijkheden voor een alternatieve invulling, met behoud van de visserijbeleving.
De gemeente en de projectontwikkelaar verkennen gezamenlijk de mogelijkheden en gaan hiervoor begin september in gesprek
met een brede selectie stakeholders. Doel hiervan is inzicht verkrijgen in wensen, ideeën, mogelijke inbreng en betrokkenheid van
de verschillende stakeholders en daarmee in de kansen en mogelijkheden voor de alternatieve invulling.
Ontwikkeling havengebied gaat verder
Ondanks de vertraging die de bouw van het viscentrum oploopt, komt de realisatie van het project Havengebied Breskens niet in
gevaar. De realisatie van de appartementen gaat verder volgens planning en de volgende stap blijft de realisatie van het viscentrum.
Alle partijen hebben er het volste vertrouwen in dat het viscentrum straks - naast museum, experience en commerciële functies ruimte biedt aan nog een functie die de visserijbeleving versterkt.

We houden u op de hoogte!
Met de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen in het havengebied Breskens.
Via de gemeentelijke website kunt u informatie over het project
Havengebied Breskens raadplegen en/of terugvinden.
Ook kunt u het laatste nieuws volgen via de Facebookpagina
van de gemeente Sluis.
Afmelden nieuwsbrief
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