
Het besuur van de 
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp 
p/a Pr. Bernhardstraat 27 
4455 BA NIEUWDORP 

Uw kenmerk: 
Uw brief van: 28 januari 2010 

Onderwerp: 
won ingbouw in Nieuwdorp 

Geachte dorpsraad, 

gemeente] 
orse e 

Ons kenmerk: IO'2L2.J 
Heinkenszand , - 5 FEB, 2010 

Zoals u zeker uit de PZC van 3 februari 2010 heeft vernomen komt de locatie Boot & Buteijn 
beschikbaar voor woningbouw in Nieuwdorp. Wij zijn zeer blij met het nu bereikte resu ltaat 
en hopen en verwachten hiermee een essentiële bijdrage te kunnen verlenen aan het 
behoud van de leefbaarheid in Nieuwdorp. 

Het heeft lang geduurd, mogelijk misschien te lang, voordat wij deze mededeling konden 
doen. 
Zoals al meer aan uw dorpsraad is uitgelegd had de vertraging te maken met diverse 
complexe processen, waarvan de gemeente niet de regie in handen had. 
Wij hebben er echter altijd in willen geloven om volhardend en met toewijding woningbouw in 
Nieuwdorp op de locatie Boot & Buteijn mogelijk te maken. Dat was zekeren niet altijd even 
gemakkelijk. 
De vele malen door u kenbaar gemaakte bezorgdheid voor won ingbouw in Nieuwdorp, gold 
voor ons steeds als extra stimulans om alle betrokken partijen in het proces aan te spreken 
en deze aan te zetten tot het bereiken van het nu voorliggende resultaat. 

Uw brief van 28 januari 2010 beschouwen wij als een ultieme aansporing om in Nieuwdorp 
woningbouw mogelijk te maken . Gelukkig kunnen wij u nu mededelen dat daarvoor nu zeer 
concreet zicht op bestaat. 

Er moeten nog een aantal praktische zaken geregeld worden en diverse procedures worden 
doorlopen, maar wij gaan er vanuit dat deze zaken de woningbouwontwikkeling in Nieuwdorp 
niet meer in gevaar kunnen brengen. 

Behandeld door: IAD IA Dekker , doork iesnummer (0113) 23 84 25 
Wijt u bij de beantwoording van deze brief 'Ons kenmerk' vermelden. 

Postbus 1,4450 AA HeinkenszandoStenevate 10, HelnkenszandoTelefoon (0113) 23 83 83 
Fax (0113) 56 13 85· E· mail info@borsele.nl o Bank NederlandseGemeenten2850.01.345 

Bijlagen: i 
! 



gemeente
1 orse e 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u van het verdere 
verloop op de hoogte houden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethoude s van Borsele, 
de secretaris, de burgemeester, 
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