Toekomstvisie ontwikkeling gebied Stellenbos/Sunclass

Gebiedskaart Stellenbos/ Sunclass in Nieuw Vossemeer

Samenvoeging van punten voor verwezenlijking
 punt 1/3 en 4 kunnen samen gerealiseerd worden
 Ook punt 2, 5 en 8 kunnen samen opgepakt worden

Toelichting toekomstvisie :

1. Zicht op kanaal met een steiger of uitkijkpunt aan het water. Op de plaats waar vroeger het
pontje overstak naar Oud Vossemeer kan een mooie uitkijkplaats/steiger gemaakt worden.
Hierdoor komt het zicht weer terug op het dorp aan de overkant. Het wordt dan een mooie
plek om even te rusten, te genieten en brengt een stukje historie terug.

2. Fietsen en wandelen. Fiets-wandelpad langs het kanaal vanaf het werkhaventje richting
Stellenbos en aan laten sluiten richting Halsteren. Hierbij kunnen educatieve, informatieve
elementen aangebracht worden zodat zowel voor volwassenen als voor kinderen het leuk,
uitdagend en interessant wordt.

3. Zwembad nieuwe functie geven, bestrating rondom de molen. Het oude zwembad is een
mooi gebied waar nog veel mogelijkheden voor zijn om de natuur samen te brengen met de
mensen. Door het gebied vrij toegankelijk te maken ( er staan veel hekken omheen wat het
hele gebied ontsiert) zijn er volop mogelijkheden. Dat een natuurzwembad niet haalbaar is,
is uiteraard jammer maar het gebied laten gebruiken als zandstrand, plaats om te relaxen en
te spelen is in onze ogen zeker een optie. Ook uitzicht op het kanaal om de scheepvaart en
het water te kunnen zien kan mooi vanaf deze plaats gerealiseerd worden. Dit in combinatie
met de vrije doorgang die dan gecreëerd kan worden met de steiger/uitkijkpunt biedt mooie
en interessante mogelijkheden voor mens en natuur. En niet te vergeten dat dan de Molen
ook weer een centrale plaats in het gebied in zal gaan nemen.

4. Tunneltje in de veerweg opknappen. De looproute van het dorp naar het kanaal is vanaf het
tunneltje onaantrekkelijk. Het tunneltje is oud, saai en vaak vies. Ook de weg vanaf het
tunneltje tot het kanaal kan verfraaid worden door de omgeving op te knappen. Maak een
mooie wandelroute met een soort boulevard effect richting “Sunclass”.

5. Stellenbos recreatiebos. Stellenbos ontwikkelen door recreatie mogelijk te maken:
wandelen, mountainbike parcours, klimmen/klauteren.
Het Stellenbos is een mooi gebied wat helaas nog onbekend is. Door het Stellenbos
toegankelijker te maken kunnen verschillende recreanten hier gebruik van maken.

6. Haventje. Het realiseren van een kleine haven.

7. Bouwen en wonen aan het water. Wonen aan het water, dit lijkt ons een impuls voor het
dorp. Dit trekt ook nieuwe bewoners, is goed voor economie en recreatie.

8. Oude forten weer “zichtbaar maken”. Op onderstaande overzichtskaart Linie van de
Eendracht staan de oude forten in het gebied. Deze kunnen herkenbaar gemaakt worden en
opgenomen worden in fiets- en wandelroutes.

