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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’.
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