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Geachte bewoner(s),

Afgelopen week kon u in de lokale media lezen over plannen om het 
sportpark Wesselopark te optimaliseren. Naar aanleiding van die 
berichtgeving, willen we aan u als directe buren alvast wat vertellen over 
hoe wij in de toekomst samen willen werken aan het toekomstbestendig 
maken/ houden van het sportcomplex.
 
Ambities verenigingen
De gemeente en VV Kloetinge zijn al een tijd in gesprek over de ambities 
van de voetbalclub. Uit deze gesprekken is gebleken dat om die ambities 
te kunnen waarmaken er meer moet gebeuren dan het onderhouden en 
optimaliseren van de bestaande velden. Een eerste stap om naar deze 
ambitie toe te werken is het draaien van één van de voetbalvelden. Naast 
de ambitie van VV Kloetinge hebben ook de overige verenigingen op het 
complex hun ideeën en wensen voor de toekomst.

Toekomstplannen? En de omgeving dan?
Wij hoeven u als direct aanwonende en belanghebbende niet uit te 
leggen waar de schoen wringt als we spreken over de bereikbaarheid van 
het sportpark en de parkeerproblematiek op piekmomenten. U zult bij de 
berichtgeving in de media misschien wel hebben gedacht: ‘Worden wij 
daar nog in meegenomen als buren en belanghebbenden?’  Ja zeker! 

Op dit moment ligt namelijk nog niets vast. Wél liggen er schetsen om 
een beeld te geven van de contouren van een aangepast sportpark en 
wat daar (o.a. aan financiële middelen) vanuit de gemeente voor nodig is. 
Van een definitief plan of inrichting is op dit moment nog geen sprake.

Om tot een definitief plan te kunnen komen, wordt eerst goedkeuring voor 
de financiering gevraagd aan de gemeenteraad. Pas daarna kunnen we 
aan de slag met de vormgeving van het sportcomplex en de bijbehorende 
openbare ruimte én in gesprek met de directe omgeving over scenario’s 
die daarbij horen. We hebben u daar nog niet over geïnformeerd omdat 
we nu nog in de voorbereidende fase zitten. 
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Raadsbesluit en vervolgstappen
Het eerste besluit wat nu genomen wordt door de Raad is gericht op het 
draaien van veld 3 van V.V. Kloetinge. Daarnaast wordt goedkeuring 
gevraagd om aan de slag te mogen met het onderzoeken en ontwerpen 
van het Masterplan Wesselopark, samen met alle belanghebbenden en 
de omgeving.

Na goedkeuring van de gemeenteraad in februari zullen we u uitnodigen 
om samen met de gemeente Goes en de sportverenigingen, het gesprek 
te voeren over hoe we het Wesselopark toekomstbestendig kunnen 
maken. We hopen hier in maart 2023 mee te kunnen starten.  

Vragen/ opmerkingen
Heeft u op dit moment nog vragen/ opmerkingen? Stel ze dan gerust via 
ma.otte@goes.nl.

Hoogachtend,

Maurits Otte
Hoofd Ingenieursbureau


