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1. Inleiding 

 
 
De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 het tweede Uitvoeringsprogramma Bruinisse 
Voortvarend 2015-2018 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is een belangrijk instrument 
voor de uitvoering van het Programmaplan Bruinisse Voortvarend, dat in 2007 is vastgesteld. 
Jaarlijks is uw raad via de voortgangsrapportage Bruinisse Voortvarend geïnformeerd over de 
stand van zaken. Voor u ligt de derde geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma 
Bruinisse Voortvarend en heeft betrekking op de jaren 2019 tot en met 2022. 
 
De economie is in de voorgaande periode opgeklommen uit de crisis. Marktpartijen hebben in 
de afgelopen periode meer kansen gezien om plannen verder te kunnen uitwerken. In een 
aantal gevallen heeft dat ook geresulteerd in afspraken over uitvoering voor plannen in het 
centrumgebied en tot daadwerkelijke realisatie daarvan. Daarmee is een belangrijke stap 
gezet in de richting van het doel om Bruinisse weer een dorpshart te geven. Daarentegen is 
een aantal ontwikkelingen in het centrum waarvan woningbouw onderdeel is, in 2017 ‘on 
hold’ gezet vanwege de nieuwe Woonvisie 2018-2027 en het bijbehorende  
uitvoeringsprogramma. Aanvullende besluiten zijn nodig om weer ruimte te kunnen creëren  
voor woningbouw in Bruinisse. De prioriteit ligt bij de echte centrumlocaties en in kleinere 
hoeveelheden, tot maximaal 11 woningen, waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat 
kwalitatief de juiste woningen worden toegevoegd.  
 
Het afgelopen jaar zien we dat door de grotere vraag dan het aanbod in de bouwwereld de 
bouwkosten sterk stijgen. Het risico is dat dat de haalbaarheid van diverse ontwikkelingen 
weer onder druk zet. Daar komt ook bij dat de wetswijziging die betrekking heeft op gasloos 
bouwen vraagt om een omslag in denken en zoeken naar de beste oplossing voor de 
betreffende ontwikkeling om invulling te geven aan de opgave van de energietransitie. De 
langere looptijd van diverse ontwikkelingen is voor de kwaliteit van de leefomgeving minder 
gewenst. Het voordeel daarvan blijkt nu wel zichtbaar. Door de landelijke politieke aandacht 
en bijbehorende besluitvorming over het klimaat en de energietransitie zal Bruinisse in de 
aankomende jaren in het centrum gebouwen zien verrijzen die voldoen aan de nieuwe 
energie-eisen. De toekomstige eigenaren en gebruikers van die gebouwen hebben daarmee 
een voorsprong op de eigenaren en gebruikers van overige bestaande bebouwing in het 
dorp.  
 
U ziet in deze versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend het doorschuiven 
van een aantal projecten vanwege bovenstaande ontwikkelingen. In deze versie van het 
Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend is het overzicht van de afgeronde projecten 
aangevuld, inclusief vermelding van de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investering. 
Projecten worden in dat overzicht opgenomen, op het moment dat sprake is van een 
geëvalueerd project en de financiële verantwoording heeft plaatsgehad. Uiteindelijk geeft dat 
inzicht in de investeringen die in Bruinisse zijn gedaan voor de realisatie van de centrale 
doelstelling uit het Programmaplan Bruinisse Voortvarend.  
 

1.1 Doelen 

De doelen die in het Programmaplan Bruinisse Voortvarend zijn opgenomen geven we hier in 
het kort nog even weer. Van belang is dat alle projecten uiteindelijk een bijdrage leveren aan 
de centrale doelstelling voor Bruinisse: “een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar dorp 
Bruinisse, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarbij de relatie met het 
omliggende water is hersteld”. 
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Subdoelstellingen 
De subdoelstellingen hebben betrekking op de zogenaamde ER-doelen, dat wil zeggen groter 
beter of meer van hetgeen er al is, of eventueel minder. Dit zijn na te streven doelen en zijn 
richtinggevend voor de uiteindelijke resultaten van de projecten. De projecten uit het 
uitvoeringsprogramma moeten een bijdrage leveren aan één of meerdere subdoelen.  
 
Voor Bruinisse zijn de volgende doelen als onderdeel van de centrale doelstelling 
vastgesteld: 

1. Vitaler centrum 
2. Gedifferentieerder woningaanbod 
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister 
4. Betere sportvoorzieningen 
5. Meer leefbaarheid 
6. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte 
7. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid  
8. Betere economische structuur 

 
 

1.2 Opzet 

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch van opzet. Dit betekent dat projecten niet haalbaar 
blijken te zijn, of dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat het beter is om te kiezen voor een 
wijziging in aanvankelijke uitgangspunten of projecten. Zo is in de afgelopen periode de Visie 
Vluchthaven wel opgesteld, maar niet vastgesteld. Nader verkeersonderzoek in het kader van 
het inrichtingsplan openbare ruimte in 2011 heeft uitgewezen dat toch beter niet kan worden 
gekozen voor invoering van eenrichtingverkeer in de Burgemeester Hagelaan.  
Vanzelfsprekend kunnen er gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma ook nieuwe 
projecten aan worden toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn het opknappen van het viaduct 
De Meestove en de wandelroute Bru Verbeeld. Daarover is dan ook gerapporteerd in de 
jaarlijkse voortgangsrapportages.  
 
De lijst met projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zijn projecten die al 
lopen, dan wel waarmee in de looptijd van het uitvoeringsprogramma  wordt gestart, of 
waarvoor te zijner tijd voorstellen zullen worden gedaan om ermee te gaan starten. Het is 
uiteraard mogelijk dat de doorlooptijd van projecten langer is dan de overzichtsperiode van 
deze versie van het uitvoeringsprogramma. Belangrijk aandachtspunt is dat in diverse 
projecten sprake is van een onderlinge afhankelijkheid. In de bijlage bij dit 
uitvoeringsprogramma zijn onderlinge afhankelijkheden ook zichtbaar gemaakt. Het betreft 
vooral de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte op diverse locaties in het 
centrumgebied. De gemeente kan de uitvoering daarvan pas oppakken, als de 
bouwactiviteiten voor de diverse herontwikkelingslocaties gereed zijn. Als de planning van de 
uitvoering van die locaties wijzigt, dan heeft dat direct gevolgen voor het moment waarop de 
gemeente haar deelprojecten kan gaan uitvoeren.  
 
Om alle ambities uit het Programma Bruinisse Voortvarend te kunnen realiseren is uiteraard 
sprake van een langere looptijd. Zodra projecten dus concreet worden, zullen ze in het 
uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Potentiële herontwikkelingslocaties vindt uw raad 
derhalve niet terug. Daarmee kan de Stuurgroep Bruinisse op dit moment nog niets doen, de 
projecten zijn nog niet concreet en daarmee niet rijp om in een uitvoeringsprogramma op te 
nemen. De volgorde van uitvoering wordt bepaald door de Stuurgroep Bruinisse. Die heeft 
een belangrijke rol in de uiteindelijke realisatie van de plannen. De Stuurgroep Bruinisse 
bespreekt initiatieven voor projecten en bepaalt in welke mate het initiatief kan bijdragen aan 
bepaalde vastgestelde na te streven doelen, om het uiteindelijk een plaats te geven in het 
uitvoeringsprogramma. Vervolgens worden ook voorstellen gedaan om de projecten vanuit de 
gemeente te kunnen begeleiden (regierol). Als de gemeente initiatiefnemer is, dan worden 
voorstellen gedaan over uitvoering van projecten met de daarbij benodigde randvoorwaarden 
en middelen. De stuurgroep doet daarover voorstellen aan ons college en indien nodig doen 
wij daarover voorstellen aan uw raad. De volgorde van uitvoering kan mee worden geschoven 
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als sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van verschillende projecten ten opzichte van 
elkaar.  
 
Met de vaststelling van de Structuurvisie Bruinisse 2025 is het gewenste eindbeeld voorzien 
in het jaar 2025. Dat is tevens de voorziene einddatum van het Programma Bruinisse 
Voortvarend. Eind 2018 zijn we halverwege de looptijd van de Structuurvisie Bruinisse 2025 
(vastgesteld in 2011). De tussentijdse evaluatie van het programma Bruinisse Voortvarend is 
gepresenteerd aan uw raad op 4 maart 2019. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma is schematisch de organisatiestructuur 
opgenomen, voor de toelichting wordt verwezen naar het Programmaplan Bruinisse 
Voortvarend. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht welke projecten worden uitgevoerd, of 
waarmee in de aankomende jaren een start zal worden gemaakt. In hoofdstuk 4 treft u een 
schema aan met de planning. In hoofdstuk 5 is zoals gezegd een overzicht opgenomen van 
afgeronde projecten, met inzicht in de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investeringen. Wij 
beschikken niet in alle projecten van derden over de werkelijke investeringskosten, om die 
reden treft u in dat overzicht nog een aantal p.m. posten aan. De nummering van de projecten 
per subdoel is gelijk aan de eerste versie van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat bij 
opname van nieuwe projecten, de nummering doorloopt.  
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2. Organisatiestructuur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuur 

Gemeenteraad 
College van B&W 

Programma Stuurgroep 

- Programma opdrachtgever (bestuurlijk, 
wethouder RO) 
- Vertegenwoordiger 
ondernemersvereniging 
- Vertegenwoordiger Dorpsraad 
- Programma opdrachtnemer 
(afdelingshoofd R&M) 
- Leden managementteam 
(afdelingshoofden OW en WWL) 
- Programmamanager (projectmanager) 
- secretarieel medewerker 

 

 

Programmateam 

- programmamanager 
- projectleiders deelprojecten 
- secretarieel medewerker 

  

Klankbordgroep (per 
deelproject te bepalen, 
optioneel) 

- dorpsraad Bruinisse 
- ondernemersvereniging 
- Visserijvereniging 
- brancheorganisaties 
- maatschappelijke 
organisaties 

 

 

Projectgroepen deelprojecten 

- projectmanager/ 
projectleider 

- Projectmedewerkers 

- Marktpartij(en) 

- Secretarieel medewerker 
 

Werkgroepen (deelprojecten 
optioneel) 

- Projectmanager/ 
projectleider 

- Projectmedewerkers 

- Marktpartij(en) 

- Secretarieel 
medewerker 
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3. Overzicht lopende projecten 

 
 
In onderstaand overzicht is per na te streven subdoelen uit het Programmaplan Bruinisse 
Voortvarend weergegeven welke projecten daaraan in belangrijkste mate een bijdrage 
leveren. Projecten bevinden zich in verschillende fasen. Voor zover kostenramingen niet 
bekend of nog niet bekend zijn, is voorzien van de aanduiding p.m. Gaandeweg de verdere 
ontwikkeling van het project en uitvoering komt dat in beeld en wordt ontbrekende informatie 
aangevuld. Voor zover het gemeentelijke beleidsvisies zijn die in het kader van het 
programma worden opgesteld, is uitsluitend sprake van interne kosten, weergegeven als 
apparaatskosten. De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn niet louter ruimtelijke 
projecten, al komen die in aantallen wel het meeste voor. Diverse projecten bestaan uit 
deelprojecten. Voor zover een deelproject in belangrijkste mate een bijdrage levert aan een 
ander subdoel, is het deelproject geplaatst onder het betreffende subdoel. 
 

ER-doelen Projecten Raming kosten 

 

Initiatiefnemer(s) 

1. Vitaler centrum 

1.2 Herontwikkeling Kop 
Nieuwstraat 

€ p.m. Ontwikkelingsmaat-
schappij Bijdorp 
 

1.3 Herontwikkeling voormalige 
bedrijfslocatie Nieuwstraat 12 

€ p.m. MG Vastgoed B.V. 
  
 

1.4 Herontwikkeling 
Dreef/Nieuwstraat 

€ p.m. Real Estate Bruinisse 
B.V. 
 

2. Gedifferentieerder woningaanbod 

2.1 Herstructurering woningen 
Koningin Julianastraat en 
omgeving 
 

Fase 3 € p.m. Zeeuwland 

2.5 Herstructurering woningen 
Noordstraat 
 

€ p.m. Zeeuwland 

2.6 Herstructurering woningen 
Deltastraat/Van 
Hertsbekestraat 
 

€ p.m. Zeeuwland 

3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister 

3.8 Samenwerking ondernemers 
 

€ p.m. Ondernemersvereniging 
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5. Meer Leefbaarheid 

5.3 Uitvoeringsacties Dorpsblik  
 

€ p.m. Dorpsraad en andere 
maatschappelijke 
organisaties 
 

6. Betere economische structuur 

6.1 3
e
 fase Bedrijventerrein 

Bruinisse 
 

Grex. Gemeente 

6.3 Branding Bruinisse, 
uitwerking visie en opstellen 
actieprogramma 

€ p.m. Ondernemersvereniging 
Bruinisse 
 

6.6 Inrichting noordelijk deel 
Vluchthaven 
-   aanleg water en elektra 
 

€ 35.000 Gemeente 

7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte 

7.2 Herinrichting openbare ruimte 
Koningin Julianastraat e.o., 
fase 3 
 

Is onderdeel 
project 2.1 

Zeeuwland 

7.6 Herinrichting openbare ruimte 
Dreef, inclusief aanhechting 
Molenstraat 

€ 1.150.000. 
 
€ 300.000  

Gemeente 
 
Real Estrate Bruinisse 
B.V. 

7.7 Herinrichting Kerkplein 
 

€ 1.500.000 Gemeente 

7.8 Rioolvervanging en 
herinrichting Nieuwstraat en 
deel Poststraat  
 

€ p.m. + 
beheerplan 
riolering 

Gemeente 

7.9 Relinen riolering Lange Ring 
 

Beheerplan 
riolering 

Gemeente 

7.12 Klimaat stresstest 
 

€ p.m. Gemeente 

8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid 

8.5 Herinrichting Deestraat 
 

€ 530.000 Gemeente 

8.8 Herinrichting Oudestraat 
 

€ p.m. Gemeente 
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4. Schema planning lopende projecten 

 
In onderstaand schema is de planning in jaarschijven per project weergegeven, acties per 
jaar zijn daarin weergegeven. 
 

Jaar ER doel Project Activiteiten 

2
0

1
9
 

1. Vitaler Centrum 1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat Planvorming,  
Contractvorming, 
Vergunningtraject  
 

1.3 Herontwikkeling voormalige 
bedrijfslocatie Nieuwstraat 12 
 

Ideevorming 
Planvorming 
 

1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat Planologisch traject 
Vergunningtraject fase 1 
 

2. Gedifferentieerder 
woningaanbod 

2.1 Herstructurering woningen Koningin 
Julianastraat e.o. 
 

start nieuwbouw fase 3 

2.3 Woningbouw  
Riekusweel IV 
 

Evaluatie 

2.5 Herstructurering woningen Noordstraat 
 

Planvoorbereiding 
Start uitvoering 

2.6 Herstructurering woningen 
Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1 
 

Planvoorbereiding 
Start sloop 

3. Aantrekkelijker 
toeristische trekpleister 

3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk 
samenhang met 6.3) 
 

Ideevorming 
Planvorming 

5. Meer leefbaarheid 5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik 
 

Doorlopend 

6. Betere economische 
structuur 

6.1 Bedrijventerrein  
fase 3 
 

Gronduitgifte 

6.3 Branding Bruinisse Uitwerken visie en opstellen 
actieprogramma 

6.6 Inrichting noordelijk deel Vluchthaven 
- aanleg water en elektra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering 
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Jaar ER doel Project Activiteiten 

2
0

1
9

 

 

7. Betere beeldkwaliteit 
openbare ruimte 
 
 
 
 
 

7.3 Aanleg park Riekusweel Evaluatie (onderdeel 2.3) 

7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, 
inclusief deel Molenstraat 
 
 
7.7 Herinrichting Kerkplein  

Voorbereiding 
(implementatie uitkomsten 
project 7.12) 
 
Planvoorbereiding 

7.12 Klimaat Stresstest 
- Rioolonderzoek 
- pilot herinrichting openbare ruimte 
Beatrixstraat/Wilhelminalaan (relatie met 
2.1, fase 3) 
- dorpsdialoog 
 
 

Uitvoering 

8. Optimalere 
verkeerscirculatie/betere 
bereikbaarheid 

8.9 Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding besluit 
financiering 
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Jaar ER doel Project Activiteiten 

2
0

2
0
 

1. Vitaler Centrum 1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat Voorbereiding uitvoering 
Uitvoering 

1.3 Herontwikkeling voormalige 
bedrijfslocatie Nieuwstraat 12 
 

Contractvorming 
Planologisch traject 

1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat Voorbereiding uitvoering 
Uitvoering fase 1 
Oplevering fase 1 
 
Vergunningtraject fase 2 
Voorbereiding uitvoering 
fase 2 
Start uitvoering fase 2 

2. Gedifferentieerder 
woningaanbod 

2.1 Herstructurering woningen Koningin 
Julianastraat e.o. 

Realisatie nieuwbouw fase 
3 
Oplevering 
Nazorg (openbare ruimte) 

2.3 Woningbouw Riekusweel IV Evaluatie 
 

2.5 Herstructurering woningen Noordstraat 
 

Realisatie nieuwbouw 
Oplevering 

2.6 Herstructurering woningen 
Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1 
 

Voorbereiding uitvoering 
Uitvoering 

3. Aantrekkelijker 
toeristische trekpleister 

3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk 
samenhang met 6.3) 
 

Uitvoering 

5. Meer leefbaarheid 5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik 
 

Doorlopend 

6. Betere economische 
structuur 

6.1 Bedrijventerrein 
 fase 3 
 

Gronduitgifte 

6.3 Branding Bruinisse 
 

Uitvoering acties 

7. Betere beeldkwaliteit 
openbare ruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, 
inclusief deel Molenstraat 

 (implementatie uitkomsten 
project 7.12) 
Uitvoering 

7.7 Herinrichting Kerkplein Voorbereiding 
(implementatie uitkomsten 
project 7.12) 
Uitvoering 

7.8 Rioolvervanging en herinrichting 
Nieuwstraat en deel Poststraat (in 
samenhang met 7.7)  

Voorbereiding 
(implementatie uitkomsten 
project 7.12) 
 

7.9 Relinen riolering Lange Ring (in 
samenhang met 7.7) 

Voorbereiding 
(Implementatie uitkomsten 
project 7.12) 
Uitvoering 

7.12 Klimaat Stresstest Evaluatie en nazorg 

8. Optimalere 
verkeerscirculatie/betere 
bereikbaarheid 
 

8.9 Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat Voorbereiding uitvoering  
Uitvoering 
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Jaar ER doel Project Activiteiten 

2
0

2
1
 

1. Vitaler Centrum 1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat 
 

Oplevering 
Evaluatie en nazorg 

1.3 Herontwikkeling voormalige 
bedrijfslocatie Nieuwstraat 12 
 

Planologisch traject 
Vergunningentraject 
Sloop 

1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat 
 

Uitvoering fase 2 
Oplevering fase 2 
Evaluatie en nazorg 
 

2. Gedifferentieerder 
woningaanbod 
 
 

2.6 Herstructurering woningen 
Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1 
 
Fase 2 

Oplevering  
Evaluatie en nazorg 
 
Planvoorbereiding 

3. Aantrekkelijker 
toeristische trekpleister 

3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk 
samenhang met 6.3) 
 

Uitvoering 

 
5. Meer leefbaarheid 

5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik 
 

Doorlopend 

5.4 Verhuizing bibliotheek 
 

Uitvoering (samenhang met 
1.2) 

 
6. Betere economische 
structuur 
 
 

6.1 Bedrijventerrein  
fase 3 
 

Gronduitgifte 

6.3 Branding Bruinisse Uitvoering acties 

7. Betere beeldkwaliteit 
openbare ruimte 

7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, 
inclusief Molenstraat 
 

Evaluatie en nazorg 

7.7 Herinrichting Kerkplein 
 

Evaluatie en nazorg 

7.8 Rioolvervanging en herinrichting 
Nieuwstraat en deel Poststraat (in 
samenhang met 7.7) 
 

Uitvoering 

7.9 Relinen riolering Lange Ring 
 

Evaluatie en nazorg 

8. Optimalere 
verkeerscirculatie/betere 
bereikbaarheid 
 

8.5 Herinrichting Deestraat 
 
 
 

Planvoorbereiding 
(implementatie uitkomsten 
project 7.12) 

8.9 Onderzoek gebruik OV halte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie + bepalen 
vervolgstap. 



 

 13 

Jaar ER doel Project Activiteiten 

2
0

2
2
 

1. Vitaler Centrum 1.3 Herontwikkeling voormalige 
bedrijfslocatie Nieuwstraat 12 
 

Oplevering 
Evaluatie en nazorg 

 
2. Gedifferentieerder 
woningaanbod 
 
 

2.6 Herstructurering woningen 
Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 2 

Voorbereiding uitvoering 
Uitvoering 

5. Meer leefbaarheid 
 
 

5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik Doorlopend 

6. Betere economische 
structuur 
 
 
 
 

6.1 Bedrijventerrein  
fase 3 
 

Gronduitgifte 

6.3 Branding Bruinisse Uitvoeren acties 

7. Betere beeldkwaliteit 
openbare ruimte 

7.8 Rioolvervanging en herinrichting 
Nieuwstraat en deel Poststraat (in 
samenhang met 7.1) 
 

Uitvoering (relatie met 
gereed 1.2, 1.3) 
 

8. Optimalere 
verkeerscirculatie/betere 
bereikbaarheid 

8.5 Herinrichting Deestraat Uitvoering (relatie met 1.2 
en 1.3) 
Evaluatie en nazorg 
 

8.8 Herinrichting Oudestraat Planvoorbereiding 
Start uitvoering 
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5. Overzicht afgeronde projecten 

 
 

ER-doelen Afgeronde Projecten Werkelijke kosten 
c.q. investering 
 

Initiatiefnemer(s) 

Centrale doelstelling Programma Bruinisse Voortvarend 

 Structuurvisie Bruinisse 2025 € 15.210  Gemeente 
 

1. Vitaler centrum 

1.1 Masterplan en 
Beeldkwaliteitplan 
Centrumgebied Bruinisse en 
woningmarktanalyse 
 

€ 183.928  Gemeente 

2. Gedifferentieerder woningaanbod 

2.1 Herstructurering Kon. 
Julianastraat e.o. Fase 1 
 

€ 4.072.158 (incl. 

btw) 

 

Zeeuwland 
 

2.1 Herstructurering Kon. 
Julianastraat e.o. fase 2 
 

€ 3.734.453 (incl. 

btw) 

 

Zeeuwland 

2.4 Woningbouw Molenweg € 37.777 (kosten) 
 
€ 244.349 (positief 

resultaat bij afsluiten 
Grex) 

Gemeente 

3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister 

3.1 Onthaal naar het Deltawater 
(Herinrichting Vissershaven 
en Havenplateau) 
 

€ 2.403.034 
€ 538.941 
 

Gemeente + 
Projectbureau 
Zeeweringen 

3.2 Vestiging viswinkel en 
restaurant Bru 17 op 
Havenplateau 
 

€ p.m. Habrakenvis 

3.3 Realisatie fietspad langs 
Vluchthaven en Stoofpolder 
 

€ p.m.  Projectbureau 
Zeeweringen 

3.4 Verplaatsing cafetaria en 
uitbreiding met lunchroom 
Korte Ring 
 

€ p.m. Johnny’s Taria v.o.f. 

3.5 Hotel Bru Oudestraat 
 
 

€ p.m. Hoep Beheer B.V. 
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3.6 Verlengen wandelpad over 
Noorddijk/Havendijk 
 

Onderdeel kosten 
project 8.3 

Gemeente 

3.7 Wandelroute Bru Verbeeld, 
fase 1 
 

€ p.m. 
 

Stichting Brusea 

4. Betere sportvoorzieningen 

4.1 Verplaatsing sportvelden 
 

€ 1.803.234 Gemeente 

4.2 Nieuwbouw clubgebouw 
Bruse Boys 

€ 742.500 
(waarvan  
€ 395.850 
gemeente) 

Bruse Boys  

4.3 Skatebaan 
 

€ 12.000 Dorpsraad 

5. Meer Leefbaarheid 

5.1 Dorpsvisie Dorpsblik 
Bruinisse 
 

€ 17.500 Dorpsraad 

6. Betere economische structuur 

6.3. Branding Bruinisse, visie € 13.475 (onderdeel 

kosten Masterplan) 
Gemeente 

6.5 Aanleg mantelbuizen 
noordelijk deel Vluchthaven 
 

€ p.m. Projectbureau 
Zeeweringen 

6.4 Onderzoek uitbreiding 
bedrijventerrein 

€ p.m. Gemeente 
 
 
 

7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte 

7.1 Inrichtingsplan openbare 
ruimte centrumgebied (2011), 
inclusief verkeerscirculatie-
onderzoek. 
 

€ 28.437 Gemeente 
 

7.2 Herinrichting openbare ruimte 
Koningin 
Julianastraat/Prinses 
Beatrixstraat, fase 1 
 

Onderdeel totale 
kosten fase 1 
project 2.1 

Zeeuwland 

7.4 Plaatsen afvalvoorzieningen 
 

€ 3.000 Gemeente 

7.5 
 
 

Pimp-de-panden € p.m. Dorpsraad 

7.10 Opknappen viaduct De 
Meestove 

€ 6.000 
 
 

Gemeente € 1.500 
Aannemer De Bokx  
€ 4.500 
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7.11 Aangepast inrichtingsplan 
openbare ruimte, inclusief 
aangepast 
verkeerscirculatieplan 
 

€ 100.000 Gemeente 

8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid 

8.1 Verbreding 
Groeneweg/Hageweg en 
aanpassing kruispunt met 
Jachthavenweg en Noorddijk 
 

€ 404.000 Gemeente 

8.4 Aanpassing kruising 
Industrieweg + riolering 
 

€ 264.000 Gemeente 

8.5 Uitbreiden fietsenstalling 
Deltastraat 

€ 5.769 
 
 

Gemeente 

8.2 Herinrichting 
Noorddijk/Havendijk 
 
+ 
Vervanging riolering 
 

€ 206.976, 
waarvan € 42.000 
BDU subsidie 
 
€ 279.502 
 

Gemeente 
 

8.7 Invoering eenrichting verkeer 
Noorddijk deel 
Deltastraat/Bergstraat 

€ p.m. Gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


