
Inspraakformulier  

 

Visie Vluchthaven (Bruinisse)  

Periode ter inzage legging: Maandag 28 februari 2011 tot en met maandag 11 april 2011.  

 

 

Onze reactie is:  

 

De dorpsraad van Bruinisse zou de volgende zienswijze vertaald willen zien in het beleid 

t.a.v. de Vluchthaven Bruinisse 

 

1. Nieuwbouw (pag.23) 

'de woningbouw is dan ook ondergeschikt aan economische activiteiten in de vluchthaven' 

Wij pleiten ervoor dat de nieuwbouwplannen van Riekusweel II geen hinder/vertraging 

dienen te ondervinden van de ontwikkeling van de vluchthaven. Zeker wanneer de 

economische activiteiten daar aantrekken en er meer werkgelegenheid komt, zullen meer 

mensen zich in Bruinisse willen vestigen. Daar moeten woningen voor zijn. De 

oorspronkelijke inwoners van Bruinisse willen doorstromen naar de nieuw te bouwen 

woningen ( zie poll Bru.nu en dorpsblik enquête ). Op deze manier zullen er woningen vrij 

komen voor nieuwkomers. 

 

2. MZI 

In de 2e conceptvisie wordt er niet gerept over de activiteiten van de vissers die zich met MZI 

bezighouden ( in Bruinisse zo'n 15 ondernemers ) Op dit moment gebruiken deze vissers 

zowel de loswal als de kade in de vissershaven voor het laden/lossen en tijdelijke opslag van 

materialen. Na de herinrichting van de vissershaven zal er weinig tot geen mogelijkheid meer 

zijn voor deze activiteiten en zijn de vissers aangewezen op de loswal. 

De dorpsraad van Bruinisse vindt het van essentieel belang dat deze vissers ook in de 

toekomst hun , kenmerkende Bruse, MZI activiteiten in de vluchthaven kunnen voortzetten en 

niet worden weggejaagd naar Colijnsplaat of elders, maar in Bruinisse kunnen blijven 

ondernemen.. 

 

3. Bestaande woningen in de nabijheid van de loswal 

Er bestaan reeds spanningen tussen omwonenden van de vluchthaven enerzijds en de 

economische activiteiten anderzijds. Uitbreiding van deze activiteiten zal ervoor zorgen dat 

deze groter worden. In deze visie worden geen oplossingen aangedragen om de overlast te 

verminderen en/of te voorkomen. De dorpsraad van Bruinisse wijst de gemeente op haar 

zorgplicht in deze en benadrukt dat er exact dient te worden omschreven hoe de overlast te 

minimaliseren.  Wij denken daarbij aan het instellen van een maximum snelheid rond 

buurtschap Zijpe, het aanleggen van fluisterasfalt etc. Alhoewel de wegen onder 

Rijkswaterstaat vallen, zijn wij ervan overtuigd dat de gemeente zich hier hard voor dient te 

maken. 

 

4. Alternatieve ontsluitingsweg 

De dorpsraad van Bruinisse ziet geen heil in een onderzoek naar een alternatieve toevoerweg 

naar de vluchthaven. Dit zal er slechts voor zorgen dat het probleem verschuift. En wij 

twijfelen ernstig aan de financiële haalbaarheid van een alternatieve route.Wij zijn van 

mening dat dit geld beter kan worden gestoken in oplossingen zoals genoemd onder punt 3. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Cruiseschepen 

Wij zijn van mening dat het aanleggen van cruiseschepen niet gecombineerd kan worden met 

het laden en lossen van vrachtschepen. De vluchthaven is een werkhaven en biedt geen warm 

welkom voor toeristen. De vluchthaven biedt totaal geen voorzieningen. Ons inziens dient de 

vissershaven een toeristisch karakter te krijgen en daarvoor dienen de cruiseschepen daar  

aan te leggen. Zeker nu de passantensteiger daar is geschrapt door geldgebrek blijft het 

aanleggen van passagiersschepen daar de  beste optie. Dit zal ook het dorp een economische 

impuls geven, omdat de toeristen hier wel kunnen 'passagieren'.  

 

6. Communicatie 

De dorpsraad van Bruinisse wil hier nogmaals benadrukken dat vroegtijdige en open 

communicatie door de gemeente noodzakelijk is, ook al valt dit buiten de standaard 

procedures. Wij, en andere belanghebbende partijen willen graag 'meedenken' in de voortgang 

van dit proces. Verder vinden wij het een goede zaak dat het akoestisch rapport nu openbaar 

gemaakt is. 

 

7. Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat de Dorpsraad NIET tegen uitbreiding van de 

activiteiten op de loswal is. 

 

 

Naam: Dorpsraad Bruinisse 

Adres: p/a Boeijerstraat 3 

Postcode: 4311 EW  

Woonplaats: Bruinisse 

Datum: 06-04-2011 

Handtekening: 

 

  

 

U kunt dit formulier afgeven bij de balie Ruimte en Milieu in het gemeentehuis of opsturen  

naar de gemeente Schouwen-Duiveland, t.a.v. S. Nouwens, Postbus 5555, 4300 JA  

Zierikzee. Reageren op het plan kan tot en met vrijdag 8 april 2011.  

 


