
Toelichting van de partijen over de Trekdijk 

  

GroenLinks-PvdA 

GroenLinks/PvdA vindt dat de Trekdijk niet volgebouwd moet worden met bedrijven. De eerste fase (5 ha) 
is al goedgekeurd. Wij willen dat het bij deze 5 ha blijft en stellen ook eisen aan de groene en duurzame 
inpassing van dit gebied. 

  

Lokale Partij Middelburg 

Dankzij LPM is gerealiseerd: geen 18 maar 14 ha, lagere milieucategorie, dus zonder rokende 
schoorstenen, grote groene buffer met boomgaard, upgrade duurzaamheid bedrijven, zonnepark, 
landbouwverkeersroute, woon- en leefgenot van omwonenden boven alles. 

  

CDA 

Wel ruimte bieden voor duurzame economie, mooi ingepast in het groen. 

  

VVD 

Een afweging van belangen (omwonenden, bedrijfsleven, gemeente) vormt voor ons, nog steeds, de 
hoofdlijn. Wij willen de investering terugverdienen. Er vindt participatie plaats over duurzaamheid, groen, 
verkeersveiligheid zoals de raad heeft besloten. 



  

SGP 

Er is behoefte aan nieuw bedrijventerrein, binnen de huidige vastgestelde kaders. 

  

ChristenUnie 

Keus is gemaakt om hier bedrijventerrein van te maken. Wij respecteren dat besluit. 

  

SP 

Dit gebied ligt te dicht bij Nieuw en Sint Joosland en is niet geschikt als bedrijventerrein. Bedrijven kunnen 
elders worden gevestigd en de Trekdijk kan een belangrijke rol spelen in het toekomstscenario "sterke 
dorpen en wijken" van de omgevingsvisie. 

  

D66 

Dit was, en is, onze voorkeur. Nieuw- en Sint Joosland mag geen exclave van Middelburg worden, 
ingekapseld tussen haven, snelweg en bedrijventerrein. Het voorstel van de werkgroep Nieuwland had 
geaccepteerd moeten worden. 



  

50PLUS 

Laat het dorp leefbaar houden. Behoud de uitstraling en landelijk karakter. Geen dozen langs de snelweg. 

  

Piratenpartij 

Volbouwen. Het bestaande ontwerpbestemmingsplan flexibel invullen voor woon, werk en toerisme 
bestemmingen. 

  

Forum voor Democratie 

Het heeft voor ons de voorkeur dat achter de A58 het landelijk karakter behouden blijft. Dat lukt niet als de 
stad nog verder oprukt richting Nieuwland. Er zijn betere locaties om bedrijven te vestigen. 

 


