
 

Aan de bewoners van dit adres  

Onderwerp: Sloop en vervangende nieuwbouw Crocuslaan en omgeving 

  

Vlissingen, 22 juli 2022 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw , 

 

Wij willen u laten weten dat we het besluit hebben genomen om onze woningen in de Crocuslaan 

en omgeving te gaan slopen en te vervangen voor nieuwbouw. In deze brief leest u hier meer over. 

 

Waar staan de woningen die we gaan slopen en nieuwbouwen? 

In de tabel hieronder leest u om welke woningen het gaat. Op dezelfde plek in de wijk bouwen we 

circa 136 woningen terug. 

 

Bloemenlaan  2 t/m 8, 16 t/m 26 en 32 t/m 46  

Margrietenlaan 12 t/m 16 en 15 t/m 29 

Irislaan 5 t/m 33 

Primulalaan 1 t/m 29 en 2 t/m 30 

Anjelierenlaan 88 t/m 108 

Begonialaan 1 t/m 11 en 2 t/m 12 

Hyacinthenlaan 6 t/m 32 en 21 t/m 45 

Crocuslaan 2 t/m 24 en 3 t/m 15 

 

 

Waarom gaan we dit doen? 

De afgelopen periode hebben we intensief samengewerkt met bewoners, huurdersvereniging 

l’escaut en gemeente Vlissingen aan een toekomstplan voor de Crocuslaan en omgeving. Dat er 

iets aan de woningen moest gebeuren stond vast. De meeste woningen zijn al 100 jaar oud, 

hebben last van vochtproblematiek en verkeren technisch in slechte staat. Maar wat er precies aan 

de woningen moest gebeuren, dat wilde l’escaut juist samen met de bewoners onderzoeken.  

 

Uiteindelijk is na zorgvuldige afweging van diverse factoren de keuze gevallen op sloop met 

vervangende nieuwbouw van de 143 woningen. We denken hiermee de meest toekomstbestendige 

en duurzame keuze te maken. Bovendien spelen we in op de behoeften van bewoners. Het doel is 

om het sfeervolle tuindorp karakter in de wijk te behouden en het groene karakter te versterken. 

 



 

 

Hoe ziet de planning eruit? 

Inmiddels zijn de persoonlijke gesprekken met de huidige bewoners afgerond. De bewoners 

begeleiden we tijdens dit hele project. Op dit moment werken we aan het stedenbouwkundig plan. 

Hierin worden onder andere de verschillende woningtypes uitgewerkt en stellen we een gewenst 

bouwprogramma op. Aan de hand hiervan bepalen we het aantal terug te bouwen woningen, circa 

136. In november 2022 is het plan gereed. De planning ziet er verder als volgt uit: 

 

Uitverhuizing bewoners Vanaf 1 juli 2022 t/m eind 2023 

Start sloopwerkzaamheden Begin 2024 

Start nieuwbouw Medio 2024 

Oplevering nieuwbouwwoningen Eind 2027 

 

Bovengenoemde data zijn afhankelijk van het verloop van het gehele proces. De sloop en 

nieuwbouw vinden gefaseerd plaats.  

 

We houden u op de hoogte van dit project 

Omdat de sloop en nieuwbouw van een complex als deze van invloed is op de omgeving, willen we 

u goed blijven informeren over het proces en de voortgang. Dit doen we door middel van 

nieuwsbrieven. Zo weet u wat er speelt en komt u niet voor verrassingen te staan. Neem ook eens 

een kijkje op onze projectpagina www.lescaut.nl/crocuslaan. Hier vindt u meer informatie.  

 

Heeft u nog vragen?  

Neemt u dan gerust contact met mij op via crocuslaan@lescaut.nl. Op werkdagen ben ik van 09.00 

tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op (0118) 42 23 00. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Natasja Swennen 

Wijkconsulent 

http://www.lescaut.nl/crocuslaan
mailto:crocuslaan@lescaut.nl

