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Dieplaan tot de Ketelkade. Zodra deze weg 
is aangelegd en alle kabels en leidingen van 
de nutsbedrijven zijn aangebracht, wordt het 
deel van de bestaande Houtkade in het Goese 
Diep verwijderd en kunnen de zijwegen van 
Goese Diep Zuid worden aangesloten op de 
Goese Dieplaan. 

Voordat we in het noordelijke gedeelte van het 
Goese Diep kunnen starten met woningbouw, 
moeten de kavels eerst bouwrijp worden 
gemaakt. Naar verwachting kan de aannemer 
hier in februari mee beginnen. De eerste fase 
bestaat uit de aanleg van de nieuwe Goese 
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Bouwrijp maken  
Goese Diep Noord

Dit is de eerste nieuwsbrief van de 
gemeente Goes over werkzaamheden 
en ontwikkelingen in met name het 
noordelijke gedeelte van het Goese Diep. 
Omdat deze op dit moment snel kunnen 
gaan, vinden wij het prettig u steeds  
zo spoedig mogelijk te informeren.  
Het makkelijkst gaat dit via e-mail.  
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws en handige info?  
Dan ontvangen we graag uw e-mail-  
en huisadres via goesediep@goes.nl. 

Schrijf 

u in voor 

onze digitale 

mailings! 
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Goese Diep Zuid

In dezelfde periode wordt ter plaatse van de 
Goese Meerlaan aan de zijde van de Kat-
tendijksedijk ook een afwateringsgemaal 
geplaatst om de afwatering van de sloot 
onderaan de dijk te borgen. Gelijktijdig wordt 
gestart met veel grondverzet in het plange-
bied. Tot het najaar worden de nieuwe eilan-

overlast tot een minimum te beperken.  
Van september 2018 tot januari 2019, 
afhankelijk van de terrein- en weersomstan-
digheden, verwachten we de kavels in fases 
bouwrijp op te leveren. De kavels ter plaatse 
van het huidige scoutinggebouw volgen  
wellicht nog wat later.

den en bouwwegen aangelegd, watergangen 
gedempt, nieuw water gegraven en riolering 
geplaatst.

Druk, druk, druk dus en een beetje hinder 
kunnen we daar helaas niet bij voorkomen. 
Natuurlijk doen we er alles aan om deze  
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Een paar weken geleden zijn in het 
zuidelijke gedeelte van het Goese Diep 
- daar waar ontwikkelaar Heijmans 
bouwt - weer 19 nieuwe stadswoningen 
opgeleverd. Naar verwachting wordt 
zo halverwege het voorjaar gestart 
met de realisatie van de twee-onder-
een-kap-woningen en daaropvolgend 
met een tweede reeks stadswoningen. 
Momenteel zijn hiervan nog enkele 
woningen te koop.

Over werkzaamheden in Goese Diep Zuid 
wordt u wanneer nodig door Heijmans 
geïnformeerd.
 

 www.goesediep.nl 

Goes Diep 
Noord wordt 
ontwikkeld  
door de 
gemeente Goes

Goes Diep 
Zuid wordt 
ontwikkeld  
door Heijmans
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Subsidie voor opknappen en verbeteren
Van de zomer hebben wij van de Provincie een subsidie ontvangen  
voor het opknappen en verbeteren van het noordelijke gedeelte van 
Ketelhaven, het gebied onder het Goese Diep. We onderzoeken op dit 
moment hoe we met dit bedrag, grondeigenaren en geïnteresseerden 
tot een zo positief mogelijke impuls kunnen komen. 

The Boatshed
In het havengebied is naast ruimte voor woningen dus ook nog steeds 
plek voor bedrijfsmatige activiteiten. Het eerste concrete plan voor 
nieuwbouw in de Ketelhaven is bijvoorbeeld The Boatshed, een luxe 
verzamelgebouw met onder meer boothuizen, bedrijfsruimtes en  
wellicht ook een horecagelegenheid. 

 www.theboatshed.eu

Wat een interesse in de vrije kavels in het  
noordelijke gedeelte van het Goese Diep!  
Onze wachtlijst telt momenteel ruim 320  
kandidaten en inmiddels zijn er daarvan  
135 aangeschreven. De laatste groep  
geïnteresseerden wordt zo rond het tweede 
kwartaal van 2018 benaderd. 

Dertig kavels zijn al gereserveerd: op  
www.goes.nl/goesediep kunt u hier een over-
zichtje van vinden. Eind januari verloopt de 
eerste optietermijn van de eerste 21 gereser-
veerde kavels. Op dat moment moet een koop- 
overeenkomst getekend zijn, de optieperiode 

verlengd worden of vervalt de optie, waarna  
de kavel weer beschikbaar komt voor anderen. 

Appartementen 
Ook voor de appartementen in het gebied is 
veel interesse. Tegen de tijd dat we voor de 
bouw hiervan een marktpartij hebben gekozen 
(deze maand starten we de uitvraagprocedure 
voor de eerste drie complexen), geven we 
deze lijst met belangstellenden door. Naast 
bovenstaande loopt ook een initiatief voor het 
bouwen van een appartementencomplex via 
collectief particulier opdrachtgeverschap. 

Over Ketelhaven

Wonen aan  
het water  
heel gewild

Aan de slag op de Westerschans

Begin 2018 starten ook op de Westerschans de 
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw 
van zo’n 100 koop- en huurappartementen boven 
een nieuwe Albert Heijn en een aantal andere 
commerciële ruimtes. De planontwikkeling hiervoor 
is gedaan door Marsaki in opdracht van woning- 
corporatie RWS partner in wonen. Naast boven-
staande vinden er hier ook ingrijpende wijzigingen 
plaats in de wegenstructuur. Zo wordt het eerste 
gedeelte van de Westhavendijk verschoven en komt 
er een fietstunnel onder de Ringbaan-West.
 

 www.goes.nl/westerschans
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“Wat een ontwikkelingen! Dat het een prachtig 
gebied belooft te worden, hoor ik terug in de 
vele enthousiaste reacties van iedereen. 
Ondernemers die er aan de slag willen, huidige 
bewoners, mensen die net een kavel
hebben gereserveerd… Het is hier ook 
#goestoeven, zo aan het water!”

Wethouder Derk Alssema
Portefeuille Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
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Op de hoogte
Met deze nieuwsbrief bent u op de hoogte 
van het allerlaatste nieuws. Heeft u toch 
nog vragen, dan kunt u altijd contact  
opnemen met projectleider Laurens 
Groutars via telefoon (0113 249 894) of 
e-mail (l.groutars@goes.nl). 

Natuur in de buurt In het Goese Diep woon je ook nog ’s omgeven 
door de natuur. Precies tussen de wijk en het 
Goese Meer ligt namelijk een mooi natuurge-
biedje. De toegankelijkheid ervan zal net als 
nu beperkt blijven om de rust voor de vogels 
en andere natuur te behouden. Om de nu al 
aanwezige flora en fauna nog wat te
ondersteunen en aantrekkelijker te maken, 
gaat de Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
er de komende tijd met het volgende aan  
de slag:

•  er komt een huiszwaluwtoren voor  
broedende zwaluwen (zie foto)

•  in de huidige beplanting worden inhammen 
gemaakt om beschutting te bieden aan 
vlinders en bijen 

•   de strekdammen aan de noordoost-zijde 
van het vogeleilandje in het water blijven 
behouden, het dammetje aan de andere 
zijde wordt deels verlegd (het eilandje blijft 
overigens onbereikbaar)

•  een paar ‘exotische’ bosschages worden 
vervangen door inheemse soorten
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