Artikel 34-vragen “Fysiek informatiepunt VVV behouden in Vlissingen”
Geacht college,
In oktober 2019 loopt het huurcontract van het pand in de Fonteyne, waar de VVV nu in is gevestigd,
af. Van ondernemers in de binnenstad heeft de SGP vernomen dat er nog geen nieuws is over een
nieuw of ander pand waar de VVV zich daarna kan vestigen. De SGP vindt het heel belangrijk dat een
fysiek punt van de VVV aanwezig blijft in onze toeristische stad bij uitstek.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
1. Heeft de VVV met de Gemeente Vlissingen contact opgenomen met het voornemen om een
fysiek informatiepunt in te richten op een andere locatie in de Vlissingse binnenstad?
2. Heeft de Gemeente Vlissingen met de VVV contact opgenomen met het voornemen om een
fysiek informatiepunt te behouden in de Vlissingse binnenstad?
3. Zijn er omtrent dit onderwerp ook gesprekken gaande met bijvoorbeeld het MuZEEum of de
Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC)?
4. Vindt het college, met de SGP, dat het voor een toeristische stad als Vlissingen uitermate
belangrijk is dat er een fysiek informatiepunt van de VVV in de stad aanwezig is en blijft, waar
toeristen terecht kunnen voor allerlei informatie betreffende verblijf, een stadsplattegrond,
toeristische wandel- en fietsroutes en informatie betreffende evenementen, enz.?
5. De SGP vindt dat nu de handen uit de mouwen moeten om een fysiek informatiepunt van de
VVV te behouden en dat niet kan worden gewacht op de nieuwe visie toerisme (2020),
anders is de VVV mogelijk al vertrokken en wat weg is komt niet (snel) meer terug. Deelt het
college deze mening?
6. In Domburg en Goes heeft de VVV inspirerende belevingscentra ingericht. Is het college
ervan op de hoogte of de VVV voornemens is ook zo’n belevingscentrum in te richten in
Vlissingen?
7. Is het huidige en toekomstige toeristische beleid erop gericht dat een fysiek informatiepunt
c.q. een toeristisch belevingscentrum in de stad Vlissingen wordt behouden en/of
gerealiseerd?
8. Indien de Gemeente Vlissingen nog geen actie omtrent dit onderwerp heeft ondernomen, is
zij voornemens dit op korte termijn te doen en een mogelijk vertrek van de VVV uit
Vlissingen te voorkomen?
Wij zien uw antwoorden op deze vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Fractie SGP

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

TELEFOON

BIJLAGEN

12-02-2019
W. Weber

Paul Krugerstraat 1

1077664 / 1080264
0118-487000

1 maart 2019

ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 - vragen van de fractie SGP inzake
"Fysiek informatiepunt VVV behouden in Vlissingen"
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
In oktober 2019 loopt het huurcontract van het pand in de Fonteyne, waar de VVV nu in is
gevestigd, af. Van ondernemers in de binnenstad heeft de SGP vernomen dat er nog geen
nieuws is over een nieuw of ander pand waar de VVV zich daarna kan vestigen. De SGP
vindt het heel belangrijk dat een fysiek punt van de VVV aanwezig blijft in onze toeristische
stad bij uitstek.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
Vraag 1
Heeft de VVV met de Gemeente Vlissingen contact opgenomen met het voornemen om een
fysiek informatiepunt in te richten op een andere locatie in de Vlissingse binnenstad?
Ons antwoord
VVVZeeland heeft al meerdere jaren met ons gecommuniceerd over alternatieve locaties
voor een VVV informatiepunt omdat zowel de gemeente als de VVV de huidige locatie als
eindig zien.
Vraag 2
Heeft de Gemeente Vlissingen met de VVV contact opgenomen met het voornemen om een
fysiek informatiepunt te behouden in de Vlissingse binnenstad?
Ons antwoord
In juni 2017 is VVVZeeland geïnformeerd dat de subsidie aan VVVZeeland wordt beëindigd
in stappen van drie jaar. Impliciet betekent dit de beëindiging van een door de gemeente
gesubsidieerd VVV informatiepunt.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

-2-

Vraag 3
Zijn er omtrent dit onderwerp ook gesprekken gaande met bijvoorbeeld het MuZEEum of de
Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC)?
Ons antwoord
Wij weten dat VVVZeeland met het muZEEum gesproken heeft over een informatiepunt in
het muZEEum. In het overleg met de VOC wordt regelmatig van gedachte gewisseld over de
wenselijkheid van een fysieke informatiepunt voor toeristische informatie.
Vraag 4
Vindt het college, met de SGP, dat het voor een toeristische stad als Vlissingen uitermate
belangrijk is dat er een fysiek informatiepunt van de VVV in de stad aanwezig is en blijft,
waar toeristen terecht kunnen voor allerlei informatie betreffende verblijf, een
stadsplattegrond, toeristische wandel- en fietsroutes en informatie betreffende
evenementen, enz.?
Ons antwoord
Het College vindt toeristische ambassadeurschap belangrijk, maar is zich ook bewust dat er
tegenwoordig alternatieven zijn om de door de SGP genoemde informatie te delen met de
toerist. Naast een fysieke informatiepunt volledig gefinancierd door de gemeente en
uitgebaat door VVVZeeland zijn er ook alternatieven te bedenken. U krijgt als Raad na de
zomer 2019 deze inhoudelijke keuzes voorgelegd in de toeristische visie.
Vraag 5
De SGP vindt dat nu de handen uit de mouwen moeten om een fysiek informatiepunt van de
VVV te behouden en dat niet kan worden gewacht op de nieuwe visie toerisme (2020),
anders is de VVV mogelijk al vertrokken en wat weg is komt niet (snel) meer terug. Deelt het
college deze mening?
Ons antwoord
Het college is van mening dat de sluiting van het huidige VVV informatiepunt niet per
definitie betekent dat er nooit meer een toeristische informatiepunt terug komt.
Vraag 6
In Domburg en Goes heeft de VVV inspirerende belevingscentra ingericht. Is het college
ervan op de hoogte of de VVV voornemens is ook zo’n belevingscentrum in te richten in
Vlissingen?
Ons antwoord
VVVZeeland is alleen voornemens een dergelijk inspiratiepunt in te richten indien de
gemeente alle kosten voor haar rekening neemt. Omdat de subsidie aan VVVZeeland wordt
afgebouwd zijn ideeën hierover nooit verder uitgewerkt.
Vraag 7
Is het huidige en toekomstige toeristische beleid erop gericht dat een fysiek informatiepunt
c.q. een toeristisch belevingscentrum in de stad Vlissingen wordt behouden en/of
gerealiseerd?
Ons antwoord
Zie vraag 4.
Vraag 8
Indien de Gemeente Vlissingen nog geen actie omtrent dit onderwerp heeft ondernomen, is
zij voornemens dit op korte termijn te doen en een mogelijk vertrek van de VVV uit
Vlissingen te voorkomen?
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Ons antwoord
Zie vraag 4.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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