
 
 

 
Art 34 vragen                                                                 13 december 2019 
 

N.a.v. Problemen met parkeren op de kenniswerf o.a. Voltaweg wat betreft: 

 

Lang parkeren van vrachtauto’s (grote voertuigen) die niet tussen de 

parkeervakken passen aan de Voltaweg te Vlissingen. 
 

De informatie van de gemeente Vlissingen over parkeren op en rondom de 
Kenniswerf aangeeft: 
 

Het Kenniswerfgebied ontwikkelt zich van een oud industriegebied naar een 
moderne woon-, werk- en studeeromgeving. Door vernieuwingen in het 

gebied komen er steeds meer arbeidsplaatsen en bezoekers in het gebied, die 
ook van steeds verder weg komen. 

Dit heeft tot gevolg dat er meer vraag is naar parkeerplaatsen. Om in te 
spelen op deze ontwikkeling heeft de gemeente Vlissingen een parkeerbeleid 

opgesteld en ingevoerd. De invoering van dit beleid verloopt gefaseerd en 
voorafgaand aan iedere fase wordt met bedrijven, instellingen en andere 

belanghebbenden gecommuniceerd en/of overlegd.  

Parkeerzones,                                                                                                            

In het openbaar gebied heeft de gemeente middels belijning aangegeven 
waar geparkeerd mag worden. Tevens is een parkeerverbod zone ingesteld, 

wat inhoudt dat alleen in de vakken geparkeerd mag worden. Dit om 
ongewenst parkeergedrag -zoals het parkeren voor uitritten, in bochten en op 

andere ongewenste locaties- te voorkomen. 

Nu staan er dagelijks aan de Voltaweg grote voertuigen geparkeerd die 
meerdere parkeervakken de hele dag tegelijk bezet houden. 

Dit geeft parkeerproblemen voor de bedrijven, scholen en organisatie die 
daar gevestigd zijn en daar dagelijks hun werkzaamheden en activiteiten 

uitvoeren. 

Vragen: aan het college, 

1. Mogen vrachtauto’s (grote voertuigen) zoals het kennis werfbeleid 

parkeren het aangeeft aaneengesloten parkeren op meerdere 
parkeerplaatsen tegelijk, bedoeld voor auto’s (kleine voertuigen) op de 

kenniswerf. 
2. Graag zo snel mogelijk hier informatie over, gezien dit nu dagelijks 

probleem geeft bij de organisaties en scholen die daar nu gevestigd zijn 
en gebruik maken van de parkeerplaatsen. 

3. Om te handhaven het parkeerbeleid in het gebied “Kenniswerf’.  

Met vriendelijke groeten  

Coen van Dalen Raadslid ChristenUnie 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
13-12-2018 1062795 / 1063527 31 januari 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M.A. Kaptein Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen fractie ChristenUnie mbt 
lang parkeren vrachtauto's op de kenniswerf o.a. Voltaweg

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

U geeft in uw art 34 vraag aan dat er regelmatig lang geparkeerd wordt door vrachtauto's 
(grote voertuigen) die niet tussen de parkeervakken passen aan de Voltaweg te Vlissingen. 

Vraag 1
Mogen vrachtauto's (grote voertuigen) zoals het Kenniswerf beleid parkeren het aangeeft 
aaneengesloten parkeren op meerdere parkeerplaatsen tegelijk, bedoeld voor auto's (kleine 
voertuigen) op de kenniswerf.

Ons antwoord
Nee, dat mag niet.
Naast de informatie waaraan u refereert, geeft de APV Vlissingen in artikel 5:8 nadere regels 
betreffende het parkeren van grote voertuigen. Hieruit volgt dat het verboden is grote 
voertuigen (waaronder ook opleggers) te parkeren op de Kenniswerf, behalve op werkdagen 
tussen 8 en 18 uur. Het college kan hier een ontheffing op verlenen. De straten waar het 
college een ontheffing voor heeft gegeven staan in het Algemeen Aanwijzingsbesluit 2005. 
De straten op de Kenniswerf staan hier niet in vermeld.

Vraag 2
Graag zo snel mogelijk hier informatie over, gezien dit nu dagelijks probleem geeft bij de 
organisaties en scholen die daar nu gevestigd zijn en gebruik maken van de 
parkeerplaatsen.

Ons antwoord
Zie bij vraag 1

Vraag 3
U vraagt ons om het parkeerbeleid in het gebied Kenniswerf te handhaven.
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Ons antwoord
De handhaving op het parkeren van grote voertuigen heeft niet de prioriteit. In het HUP is 
aangegeven hoe wij de beperkte inzet van handhavers verdelen over de gemeente. Om 
goed te kunnen handhaven moeten er goede alternatieven beschikbaar zijn. Wij hebben 
geconstateerd dat er een aantal zelfstandige rijders parkeren op de Kenniswerf. Zij kunnen 
niet op het terrein van een transporteur parkeren en in woonwijken is parkeren erg 
onwenselijk. Omdat er op dit moment slechts op een gering aantal straten geparkeerd kan 
worden door grote voertuigen wagens, en de parkerende vrachtwagens niet tot grote 
problemen leidt, zullen wij op dit moment geen prioriteit aan de handhaving op het parkeren 
van grote voertuigen op de Kenniswerf geven. 

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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