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Raadsinformatiebrief invoering parkeerbeleidsmaatregelen per 1 januari 2018

Geachte heer/mevrouw,

Het college heeft kennisgenomen van het feit dat er onduidelijkheid heerst over de invoering 
van de maatregelen uit het parkeerbeleidsplan (vastgesteld 30 november 2017). Diverse 
signalen hebben het college bereikt, waaruit blijkt dat de aanpassingen in het parkeerbeleid op 
straat wel zichtbaar zijn, maar niet voldoende duidelijk zijn voor bezoekers. Het college neemt 
aanvullende communicatiemaatregelen om beleidsregels beter onder de aandacht te brengen. 

Bij de start op 1 januari 2018 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd. Zo is de 
parkeerapparatuur aangepast, zijn de verkeersborden aangepast, zijn er informatie borden en 
stickers bijgeplaatst, is de website geactualiseerd en is de parkeerapp aangepast aan de 
nieuwe situatie. Helaas hebben we moeten constateren dat door vandalisme de geplaatste 
stickers op het parkeerterrein Kenau Hasselaarstraat zijn verwijderd waardoor onduidelijkheid 
ontstond over de parkeertijden op het parkeerterrein. Om bovenstaande redenen heeft het 
college op 23 januari 2017 besloten om een coulanceperiode in te stellen, waarbij 
foutparkeerders op de parkeerterreinen in het Spuikomgebied en Zeemanserve nader 
geïnformeerd worden over de juiste parkeerregels in de Vlissingse binnenstad. 

Proces totstandkoming parkeerbeleidsplan
Bij de totstandkoming van het parkeerbeleidsplan Vlissingen 2017-2020  tussen december 
2015 en november 2017 is een belanghoudersgroep parkeren betrokken geweest. Hierbij is 
gestart met een inventariserende bijeenkomst om knelpunten en ideeën aan te geven en met 
elkaar te bespreken. In dit proces zijn vervolgens alle in het parkeerbeleidsplan opgenomen 
maatregelen besproken en afgewogen met zowel een interne projectgroep (ambtelijke 
vakdisciplines) als de genoemde belanghoudersgroep met externe leden (raadsleden en 
vertegenwoordiging van alle ondernemersverenigingen). Daarnaast zijn er op twee momenten 
in het proces inloopbijeenkomsten georganiseerd, waarbij iedereen welkom was om mee te 
denken over het parkeren in Vlissingen. Gedurende de inspraakperiode in januari en februari 
2017 zijn diverse zienswijzen door inwoners en ondernemers ingediend, waarop besloten is 
om bijvoorbeeld de eerste drie uur gratis parkeren op de Koningsweg te handhaven en gratis 
parkeren in de wintermaanden op parkeerterrein Nollebos in te voeren. 
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Parkeermaatregelen Zeemanserve
Vanuit parkeerhandhaving geldt een coulanceperiode met betrekking tot de maximale 
parkeerduur van één uur. 

Parkeermaatregelen p-terreinen Spuikomgebied (K. Hasselaarstraat, Komstraat, deel 
Glacisstraat)
Het betaald parkeren van 18.00u tot 21.00u geldt vooralsnog alleen op de genoemde 
parkeerterreinen en het gedeelte tussen de Leeuwentrap en de Coosje Buskenstraat . 
Abusievelijk zijn in alle voortvarendheid ook de parkeerautomaten op de Kenau 
Hasselaarstraat tussen de Leeuwentrap en het Wooldhuis ingericht om te betalen tot 
21.00u. Hier blijft echter het betaald parkeren tot 18.00u van kracht, zoals gesteld in de 
Verordening Parkeerbelasting 2018. Dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Ook geldt op 
deze par keerterreinen vanuit handhaving een coulanceperiode met betrekking tot het 
nieuwe betaald parkeerregime. 

Extra communicatiemiddelen
Naast bovenstaande coulanceperiode gaat het college extra communicatiemaatregelen 
nemen om de parkeersituatie onder de aandacht te brengen. Zo wordt rond parkeerterrein 
Kenau Hasselaarstraat duidelijk aangegeven waar de gewijzigde tijden van kracht zijn. 
Daarnaast zorgen we voor folders met informatie over de parkeermogelijkheden en achteraf 
betaald parkeren via een parkeerapp in Vlissingen die ondernemers aan de klanten kunnen 
meegeven. Ten slotte wordt periodiek een artikel in de Blauw Geruite Kiel geplaatst om de 
parkeerbeleidsregels blijvend onder de aandacht te brengen. Wanneer de wisseling naar het 
zomerparkeerbeleid plaatsvindt wordt dit tijdig via de media gecommuniceerd richting 
bewoners en ondernemers. Het gaat hier om enerzijds de wijziging van de parkeertarieven van 
het verlaagde parkeertarief van €1,50 per uur naar het zomertarief van €2,00 euro per uur 
(€1,80 in de parkeergarages) en anderzijds het betaald parkeren op zondag. 

Vinger aan de pols
Conform het parkeerbeleidsplan wordt na twee jaar de pilot inzake het winter- en 
zomerparkeren met alle wijzigingen geëvalueerd of zoveel eerder als noodzakelijk wordt 
geacht uitgaande van een ruime gewenningsperiode om effecten te kunnen meten. Tijdens de 
wisseling van het parkeerbeleid in de winter en de zomer zullen de gevoelens over parkeren in 
de binnenstad periodiek gepeild worden (zowel op de parkeerterreinen als in de 
parkeergarages). Hierdoor krijgen we periodiek een goed beeld van de beleving van het 
parkeerbeleid door parkerende bezoekers, ondernemers en bewoners.

Wij vertrouwen erop met bovenstaande acties meer duidelijkheid te bieden over het nieuwe 
parkeerbeleid in Vlissingen.

Hoogachtend,

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

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




