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Raadsinformatiebrief: aanvang proces integrale herinrichting boulevards Evertsen en Bankert
Geachte raad,
Op 4 november jl. heeft u de Boulevardsvisie aangenomen. Vanuit deze Boulevardsvisie is
het herinrichten van de boulevards Evertsen en Bankert een van de speerpunten, waarbij
ingezet wordt op het vergroten van de verblijfskwaliteit. Het college heeft besloten te starten
met het proces om te komen tot een inrichtingsplan, wat in 2024 gerealiseerd kan worden.
Herinrichting boulevards Evertsen en Bankert tot autoluwe verblijfsgebieden
Vanuit de doelen die in de Boulevardsvisie zijn opgenomen volgt een vijftal prioriteiten,
waaronder het herinrichten van de boulevards Evertsen en Bankert tot (autoluwe)
verblijfsgebieden. Het uitvoeren van een herinrichting van de openbare ruimte van dit deel
van de boulevards biedt kansen om bij te dragen aan een jaarrond aantrekkelijke, leefbare,
levendige en economisch vitale boulevards. De prioriteit wordt gelegd bij ontspannen en
verblijven. Voor de inrichting en sfeer van de boulevards Evertsen en Bankert is in de
Boulevardsvisie een moodboard (Boulevardsvisie, bijlage 6) opgenomen. De hierin
verbeelde sfeer, materialen en gebruik vormen mede het vertrekpunt voor de inrichting.
Het college heeft voor het inrichtingsplan voor de herinrichting van de boulevards Evertsen
en Bankert de volgende uitgangspunten, die volgen uit staand beleid (oa. Boulevardsvisie):
 Prioriteit voor verblijfskwaliteit ter verbetering van de leefbaarheid en vergroting van
de levendigheid, met ruimte voor flaneren, sport, spel, cultuur;
 Vergroening van het profiel met (streekeigen) plantsoorten;
 Overwegend autoluw karakter en minimalisering parkeervoorzieningen;
 Eenduidig profiel met een brede promenade aan zeezijde – rijbaan – (smal) trottoir
aan de stadszijde;
 Uitstraling vanuit de sfeer als verbeeld op het moodboard;
 Breedte rijbaan 4,40 meter, met een herkenbare scheiding van (gebruiks)functies;
 Toepassing van duurzame materialen, passend bij een openbaar gebied met een
intensieve gebruiksfunctie.

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

Naar een definitief inrichtingsplan in vier ontwerpstappen
Er wordt in vier stappen toegewerkt naar een inrichtingsplan; inventariseren, schetsen,
ontwerpen, uitwerken. In iedere stap is ruimte voor betrokkenen om te reageren en ideeën
aan te dragen. Globaal is de ambitie om de volgende stappen als volgt te doorlopen:
1: Inventariseren
December 2021 – Februari 2022
2. Schetsen
Maart 2022 – April 2022
3. Ontwerpen
April 2022 – Juni 2022
4. Uitwerken
Juli – Oktober 2022
Er worden twee klankbordgroepen samengesteld: een klankbordgroep met bewoners en
ondernemers van de boulevards Evertsen en Bankert én een klankbordgroep met
betrokkenen en experts zonder direct belang op de beide boulevards.
Krediet beschikbaar voor opstellen inrichtingsplan > nader besluit over krediet uitvoering
Het thans beschikbare budget bedraagt circa €840.000,-. Van dit krediet heeft het college
een voorbereidingskrediet aan de organisatie beschikbaar gesteld van € 180.000,- om te
komen tot een definitief inrichtingsplan. Het resterende budget is zeker niet toereikend om
een integrale herinrichting (van gevel tot reling) uit te voeren en invulling te geven aan de
ambities vanuit de door u vastgestelde Boulevardsvisie.
Op basis van het voorlopig ontwerp wordt een kostenraming gemaakt. Op basis van deze
kostenraming wordt een onderbouwd investeringskrediet gevraagd aan de gemeenteraad bij
de kaderbrief 2023 / programma-begroting 2023 voor de jaarschijf 2024.
Boulevard de Ruyter meegenomen vanuit integraal aanpak inrichting binnenstad
Separaat aan het traject voor de Boulevards Evertsen en Bankert loopt een verkenning voor
de mogelijkheden ter verbetering van de woon- en verblijfskwaliteit op Boulevard de Ruyter,
gekoppeld aan het gebruik en inrichting van de openbare ruimte. Voor Boulevard de Ruyter
wordt het omdraaien van de rijrichting voorbereid. Ook wordt in het kader van de aanpak van
de nog her in te richten openbare ruimtes aan de flanken van de binnenstad (Aagje
Dekenstraat, Coosje Buskenstraat, Walstraat Noord), verkend welke ingrepen in de
inrichting van de openbare ruimte gedaan kunnen worden om de gebruiks-, woon- en
verblijfskwaliteit te verbeteren. Een integrale herinrichting is momenteel echter niet aan de
orde en volgt ook niet uit een onderhoudsopgave of als prioriteit uit de Boulevardsvisie.
Eindbeeld verkeersregime vraagt nadere uitwerking
Een autoluw karakter op de hele boulevards is de ambitie die volgt uit de Boulevardsvisie.
Dit kan op verschillende manieren zijn uitwerking krijgen en vraagt nader onderzoek in
vervolg op de besluitvorming in de gemeenteraad van 9 november jl. en de hierbij
aangenomen moties. De gemeenteraad wordt in het 1e kwartaal van 2022 geïnformeerd
over de voortgang van de uitwerking van het verkeersregime en de stappen die hiervoor
gezet gaan worden. Het eindbeeld voor het verkeersregime krijgt lopende het beschreven
proces voor het inrichtingsplan gestalte en kent een separaat besluitvormingsproces.
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Wij verwachten u hiermee aangaande het voorgestane traject om te komen tot een
inrichtingsplan voor de boulevards Evertsen en Bankert voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris,
de burgemeester,

R.G. Hendrikse

drs. A.R.B. van den Tillaar
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