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Ondertekening intentieovereenkomst Havengebied Breskens
Op woensdag 14 januari a.s. wordt om 15.00 uur de intentieovereenkomst voor de
ontwikkeling van het havengebied Breskens ondertekend, in de Admiraliteitszaal van het
provinciehuis te Middelburg. Provincie Zeeland, Haven Breskens Vastgoed B.V.,
Aannemersbedrijf Van der Poel B.V., Beheersmaatschappij Verstraeten B.V., Jachthaven
Breskens B.V. en de gemeente Sluis onderschrijven hiermee een gezamenlijke ambitie
om het havengebied van Breskens samen, integraal en op elkaar afgestemd te
ontwikkelen tot een recreatieve hotspot met duidelijke toeristische aantrekkingskracht.
Daarbij worden de sfeer en karakteristieken van Breskens als jacht- en vissershaven niet
alleen behouden maar ook versterkt.
De genoemde partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gehele
havengebied, de realisatie van maatschappelijke functies in dit gebied en de opwaardering van
de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel van die ontwikkelingen is de realisatie van het
nieuwe viscentrum. Hierin worden onder meer de functies vismijn, visserijmuseum en
visserijexperience opgenomen. Tevens worden de kansen en mogelijkheden voor de
positionering van Breskens als internationaal centrum voor zeezeilen serieus onderzocht.
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt een eerste belangrijke stap gezet. De
partijen gaan daarna gezamenlijk aan de slag met het masterplan.
Programma
Het programma voor die dag is als volgt:
15.00 uur

ontvangst

15.15 uur

welkom door L. Ezinga

15.20 uur

toespraak gedeputeerde C. Schönknecht

15.30 uur

wethouder J. Werkman licht plannen en kansen voor gemeente Sluis toe

15.35 uur

ontwikkelaars aan het woord

16.00 uur

ondertekening met fotomoment

16.10 uur

mogelijkheid tot het stellen van vragen

16.20 uur

klinken op overeenkomst

17.00 uur

afsluiting
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Noot voor de redactie:


U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de ondertekening van de
intentieovereenkomst Havengebied Breskens op woensdag 14 januari 2015 om 15.00
uur in de Admiraliteitszaal van het provinciehuis, Abdijplein 6 te Middelburg. Namens alle
partijen is een vertegenwoordiger aanwezig.
Kunt u vooraf laten weten of u erbij zult zijn? Dat kan via
Communicatie@gemeentesluis.nl.



Gemeente Sluis, Justa van Hermon via tel. 0117 - 457 122 of 06 - 2180 5084.

