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ONDERWERP    
Nieuwe openbare fietsenstalling binnenstad en verhuur bestaande fietsenstalling aan VVE's 
Dok 2 en Dok 3 Kop van het Dok. 
 
 
Geachte raad, 
 
De Kop van het Dok, met in totaal 182 woningen, wordt gebouwd op het smalle perceel 
grond tussen de Hellingbaan en parkeergarage Scheldeplein. Aan de dokzijde van 
parkeergarage Scheldeplein was de publieke fietsenstalling van de gemeente Vlissingen 
aanwezig, waar gebruikers kosteloos, maar bewaakt, hun fiets konden stallen. Als gevolg 
van de realisatie van de Kop van het Dok is deze stalling letterlijk in de schaduw achter het 
gebouw komen te liggen en daarmee niet meer vanuit openbaar gebied zichtbaar of 
toegankelijk.  
 
Nieuwe openbare fietsenstalling in de Kop van het Dok 
Het college heeft besloten om een huurovereenkomst aan te gaan voor de huur van een 
ruimte ten behoeve van een fietsenstalling voor de binnenstad.  
 
De voorziene publieke fietsenstalling wordt gerealiseerd in Dok 1 van het complex Kop van 
het Dok en gelegen op de hoek van het gebouw op de hoek Vrijgang - Hellingbaan. Dit is 
het deel van het complex het dichtstbij de Walstraat. Er is stallingsruimte voor circa 200 
fietsen. Een publieke fietsenstalling draagt bij aan verschillende gemeentelijke ambities : 
   -  vergroting aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers (winkel- en     
boodschappenstad); 
   -  veiligheid voor bezoekers van de binnenstad voor het stallen van hun fiets (met name 
dure elektrische fietsen); 
   -  minder verrommeling in de openbare ruimte van de binnenstad-entrees door gestalde  
fietsen; 
   -  stimuleren van het fietsgebruik in Vlissingen (gezond, duurzaam, schoon, veilig). 
 
In beginsel blijft de fietsenstalling een gratis publieke voorziening. De kosten voor de 
exploitatie van de publieke fietsenstalling voor de binnenstad zijn onderdeel van de 
gemeentelijke parkeerexploitatie. De uitvoering van de diensten in de fietsenstalling worden 
al langere tijd uitgevoerd door medewerkers van Orionis. Deze samenwerking verloopt naar 
tevredenheid en wordt in de nieuwe fietsenstalling ongewijzigd gecontinueerd. De kosten 
voor de inrichting van de fietsenstalling zijn reeds voorzien in de grondexploitatie 
Scheldekwartier. 
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Bestaande fietsenstalling in verhuur naar VVE's Dok 2 en Dok 3 
De verenigingen van eigenaren van Dok 2 en 3 van het complex Kop van het Dok hebben 
verzocht om de bestaande fietsenstalling in parkeergarage Scheldeplein te mogen huren, 
ten behoeve van het stallen van rijwielen door de bewoners. Het college wil hieraan 
tegemoet komen en de fietsenstalling verhuren.  
 
Door de bestaande fietsenstalling in parkeergarage Scheldeplein te verhuren aan de 
bewoners van Dok 2 en Dok 3 van de Kop van het Dok ontstaat voor hen de mogelijkheid 
hun fiets op de begane grond te stallen. Bergingen van hun woningen zijn voorzien op de 2e 
verdieping van het complex. Door het huren van de fietsenstalling in parkeergarage 
Scheldeplein wordt het risico dat bewoners van de Kop van het Dok hun fiets stallen in de 
publieke fietsenstalling aanzienlijk verminderd. Ook zal er minder sprake zijn van 
verrommeling door geparkeerde fietsen in de openbare ruimte rondom het complex. Tevens 
is een goede voorziening om de fiets te stallen een stimulans voor de veelal oudere 
bewoners van het complex om de fiets te blijven gebruiken 
 
Opening nieuwe fietsenstalling in voorjaar 2023 
De nieuwe fietsenstalling wordt in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. Dan wordt er 
een feestelijke openingshandeling georganiseerd. Hiermee wordt ook ruchtbaarheid 
gegeven aan de nieuwe fietsenstalling en de meerwaarde die deze faciliteit biedt voor 
bezoek aan de binnenstad van Vlissingen. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


