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ONDERWERP
motie "behoud fysiek toeristisch informatiepunt in Vlissingen"

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 28 juni 2019 een motie “behoud fysiek toeristisch informatiepunt in Vlissingen” 
aangenomen. U bent via een RIB op 25 september 2019 geïnformeerd over de voortgang en 
planning.

U heeft ons gevraagd in gesprek te gaan met meerdere partijen om te inventariseren of 
realisatie van een fysiek toeristisch informatiepunt, in afwachting van de toeristische visie,
mogelijk is. De gesprekken die gevoerd zijn met de door u genoemde organisaties hebben 
geleid tot een marktverkenning en een uitvraag. 

Begin 2020 zal de raad een besluit nemen over een toeristische visie, waarin ook 
meegenomen wordt welke rol de gemeente heeft in de klantreis van de toerist. Een 
onderdeel van de klantreis is de manier waarop de toerist gastvrij wordt ontvangen in de 
gemeente Vlissingen. Of een fysiek punt daarbij een toegevoegde waarde heeft en wie 
daarin welke rol heeft, moet nog vorm krijgen.

Uw motie heeft een onderzoek naar alternatieve manieren van toeristische 
informatieverstrekking in tijd naar voren gehaald. Dat is waardevol gebleken. Door een 
uitvraag zijn interessante mogelijkheden in beeld gekomen die voor 2020 ook financieel 
haalbaar zijn binnen het budget toerisme. 

Naar aanleiding van de marktverkenning en uitvraag is het voorstel van ZB|planbureau en 
bibliotheek van Zeeland (ZB) voor de vestiging in Vlissingen in Cinecity als meest 
interessant naar voren gekomen.
ZB biedt de mogelijkheid van zeer ruime openingstijden. Het bevindt zich op de looproute 
van een parkeerterrein naar de binnenstad en ligt centraal t.o.v. de binnenstad én de 
boulevards. De medewerkers van ZB zijn getraind om mensen informatie te verstrekken 
over een brede range van onderwerpen. Tot slot biedt ZB de toerist een “huiskamer” waar 
de toerist zich rustig kan verdiepen in de mogelijkheden. De gast kan gebruik maken van 
een toilet en onder genot van een drankje of iets te eten zich laten inspireren op 
verschillende manieren. 
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Om te voldoen aan de uitvraag zal de bemensing van de bibliotheekvestiging in Vlissingen 
worden uitgebreid. Impliciet betekent dit dat de bemenste serviceverlening van het 
bibliotheekwerk ook wordt verruimd. Hiermee neemt de service van de bibliotheek voor de 
eigen inwoners toe. 

Dit voorstel van ZB is het waard om, als pilot, voor een jaar uit te proberen om daarna te 
toetsen aan de toeristische visie die begint volgend jaar door u vastgesteld wordt.

Wij zijn van mening dat wij hiermee invulling geven aan uw motie van 28 juni 2018 en zullen 
starten met deze pilot.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

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

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




