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Raadsinformatiebrief regenboogzebrapad

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang met betrekking tot 
de realisatie van het regenboogzebrapad. Het college is van mening dat hiervoor een 
andere locatie gekozen dient te worden dan de Aagje Dekenstraat omwille van de redenen 
zoals in deze brief is verwoord.

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering op 10 november 2016 is met een ruime meerderheid de motie 
aangenomen om in de verkeersstudie Aagje Dekenstraat-Coosje Buskenstraat de 
mogelijkheid voor een regenboogzebrapad te onderzoeken. Doordat de verkeersstudie 
Aagje Dekenstraat-Coosje Buskenstraat al in een vergevorderd stadium was uitgevoerd, 
was het lastig om dit als randvoorwaarde mee te geven. Daarom wordt in deze memo een 
afwegingskader meegegeven voor een bredere locatiekeuze voor het regenboogzebrapad.

In het kader van deze motie heeft een positief overleg plaatsgevonden met het zeeuwse 
LHBT – netwerk over de komst van het regenboogzebrapad. Vlissingen wil aandacht vragen 
voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in onze 
samenleving en wil daarom op een opvallende locatie deze oversteekplaats realiseren. In dit 
overleg is gesproken over deze bredere locatiekeuze binnen Vlissingen en het proces om 
het regenboogzebrapad te realiseren. 

Locatiekeuze regenboogzebrapad
In de motie is aangegeven om te onderzoeken of de realisatie van een regenboogzebrapad 
in de Aagje Dekenstraat mogelijk en wenselijk is.

Ruimtelijk-verkeerskundige afweging
De Aagje Dekenstraat en Coosje Buskenstraat zijn de straten die de binnenstad aan de 
noordzijde ontsluiten. In de verkeersstudie Aagje Dekenstraat-Coosje Buskenstraat wordt 
geadviseerd om de rijrichting in de Coosje Buskenstraat om te draaien en daarmee de 
binnenstad directer bereikbaar te maken voor bezoekers. Daarnaast is in deze studie 
aangegeven om de Aagje Dekenstraat en Coosje Buskenstraat in het kader van 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en sociale veiligheid een ruimtelijke impuls te geven en 
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meer ruimte te geven aan fietsers en langzaam verkeer. Daarmee krijgen deze wegvakken 
een grotere verblijfsfunctie en wordt een inrichting voorgesteld met daarbij een snelheid van 
30 km/u. Dit betreft een afwaardering van deze wegvakken naar erftoegangsweg. Op een 
erftoegangsweg is het wenselijk dat op alle locaties uitwisseling van verschillende 
verkeerssoorten plaatsvind (auto’s, fietsen, e-bikes, openbaar vervoer). Dit zorgt ervoor dat 
er meer attentie en contact ontstaat tussen de verschillende verkeersdeelnemers, waardoor 
zowel de sociale veiligheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dit betekent 
ook dat niet alleen de wegvakken maar ook de kruispunten een andere ruimtelijke 
vormgeving moeten krijgen (pleinfunctie) om dit te bewerkstellingen. Dit is ook in de 
verkeersstudie Aagje Dekenstraat-Coosje Buskenstraat aangegeven. Gezien dit wensbeeld 
(lonkend perspectief) is het onwenselijk om een voetgangersoversteekplaats (zebra) te 
realiseren, omdat dan de oversteekbewegingen op één locatie geconcentreerd worden en 
op andere locaties in de Aagje Dekenstraat geen oversteekbewegingen meer verwacht 
worden. Dit leidt juist tot weer een scheiding van verkeersdeelnemers en een verhoging van 
de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat een regenboogzebrapad op 
deze locatie vanuit verkeerskundig oogpunt en vanuit het functioneren van de gewenste 
openbare ruimte niet wenselijk is. 

Een alternatieve locatie voor het regenboogzebrapad is de oversteekplaats over de 
Spuikomweg, gelegen voor CineCityXXL. Deze oversteeklocatie is gelegen op de overgang 
tussen een gebiedsontsluitingsweg (Spuikomweg) en een erftoegangsweg (t.h.v. 
Komstraat). Omdat het autoverkeer via deze route de binnenstad in- en uit wordt geleid 
worden de verkeersstromen meer gescheiden om de verkeersveiligheid te waarborgen. De 
verkeersveiligheid voor voetgangers tussen boulevard, Cinecity en de binnenstad kunnen 
worden geleid over deze oversteeklocatie. Door de vele bezoekers van CineCityXXL, de 
vele passages van het autoverkeer en het parallel gelegen fietspad is dit een erg opvallende 
locatie voor het regenboogzebrapad. Daarnaast is het regenboogzebrapad passend bij de
kosmopolitische uitstraling van het gebouw. Op deze locatie wordt dan ook een breed 
publiek aangesproken met deze uiting voor acceptatie van LHBT. Dit is akkoord bevonden 
door de eigenaar van CineCityXXL en LHBT. 

Kosten
De kosten voor de realisatie van een regenboogzebrapad in de Aagje Dekenstraat zullen 
minder zijn dan de aanpassingen van de oversteekplaats voor CineCityXXL. Dit heeft te 
maken met het feit dat deze oversteekplaats in de Aagje Dekenstraat gerealiseerd zal 
worden binnen de werkzaamheden die moeten plaatsvinden om de Aagje Dekenstraat en 
Coosje Buskenstraat om te vormen tot wegvakken met een verblijfsfunctie. Het werk met 
werk principe. De kosten voor de realisatie van het regenboogzebrapad zullen bestaan uit 
het aanbrengen van verschillende gekleurde markeringen om de witte strepen van de 
bestaande oversteekplaats (zie bijlage 1) en te nemen verkeersmaatregelen. Dit is een 
ingreep in een bestaande situatie, waar extra kosten mee gemoeid zijn, waar niet eerder 
mee is rekening gehouden (€2.250,-). CinecityXXL is bereid om hier een bijdrage aan te 
leveren, welke wordt afgestemd in de uitvoeringsfase van het regenboogzebrapad. Deze 
kosten passen binnen de bestaande budgetten voor verkeersmaatregelen. 

Tijdsbestek
In overleg met CinecityXXL en het LHBT is besproken dat het wenselijk is om het 
regenboogzebrapad te openen voorafgaand aan Film by the Sea (eerste week september). 
Daarnaast dient er extra aandacht te worden gegeven aan het regenboogzebrapad op 11 
oktober 2017 (coming out day), waarbij extra aandacht gevraagd worden voor de acceptatie 
van LHBT. Dit is alleen mogelijk wanneer gekozen wordt voor de locatie Spuikomweg, 
omdat deze realisatie eenvoudiger en op korte termijn is uit te voeren. Voor de Aagje 
Dekenstraat geldt dat eerst een nadere ontwerpstudie gedaan dient te worden naar de 
inrichting van deze weg, waarbij dan pas de exacte locatie voor een regenboogzebra wordt 
bepaald (los van het feit dat deze locatie verkeerskundig niet wenselijk is). Het zal daarmee 
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nog een behoorlijk lange tijd in beslag nemen voordat het een regenboogzebrapad op deze 
locatie gerealiseerd kan worden. 

Advies
Alles afwegende op inhoud, kosten en tijdsbestek is het advies om het regenboogzebrapad 
te realiseren op de bestaande oversteekplaats op de Spuikomweg (voor CineCityXXL).

Planning 
• Juni 2017: locatiekeuze en contact CinecityXXL en LHBT
• Juni/juli 2017: overleg uitvoering met CinecityXXL en keuze aannemer
• Augustus 2017: specifieke werkafspraken met aannemer (realisatie, wegafzetting etc.)
• Voor opening Film by the Sea: realisatie regenboogzebrapad
• Zomerperiode: bespreken communicatie regenboogzebrapad met LHBT/CinecityXXL

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




