
 

 

Artikel 34 vragen van de Partij Souburg Ritthem 

Parkeerperikelen rond het Kroonjuweel duren te lang! 

Sinds de komst van de school in Souburg Noord vorm het parkeren een hardnekkig 
probleem. Het is heel goed te begrijpen dat de omwonenden van deze school  
teneinde raad zijn. Het parkeren rond het Kroonjuweel noemen ze een regelrecht 
drama. Dagelijks parkeren ouders en/of verzorgers van de kinderen hun auto’s op 
niet geoorloofde plaatsen in de wijk en rond de school. Voorbeeld foto’s hiervan zijn 
divers aanwezig. Recent constateerde de wijkagent zelfs parkeren op een 
voetgangersoversteekplaats. Deze parkeerchaos maakt het verkeer rondom de 
school, en met namen op de rotonde, onveilig en brengt kinderen en omwonende in 
gevaar. Daarnaast starten op termijn de nieuwbouwwerkzaamheden in Souburg 
Noord die ook heel wat verkeersbewegingen gaan veroorzaken.  

De parkeerperikelen en komende verkeersbewegingen van bouwverkeer zijn voor de 
Partij Souburg Ritthem aanleiding om onderstaande vragen te stellen: 

1. Is het college bekend met de parkeerperikelen rondom de school in Souburg 
Noord? 

2. Welke acties zijn tot nu toe ingezet om te voorkomen en te handhaven? 
3. Is het college met ons van mening dat de veiligheid rondom scholen erg 

belangrijk is?  
4. Bent u met ons van mening dat de veiligheid in elk geval bij het brengen en 

halen van de kinderen op dit moment onvoldoende is? 
5. Welke handhaving gaat uw college inzetten om de zich dagelijks voordoende 

problemen parkeerproblemen te stoppen? 
6. De wijkagent is bekend met de situatie. Neemt u in het overleg met de 

wijkagenten deze problematiek mee om zodoende een afstemming in 
handhaving mogelijk te maken tussen de boa’s en de wijkagent? 

7. Bij de komende nieuwbouwactiviteiten ontstaan mogelijk problemen met 
verkeersbewegingen zwaar transport en er vervallen parkeerplaatsen aan het 
Kroonjuweel. Is een plan van aanpak in de maak om hierop accuraat te 
kunnen reageren? Maakt een communicatieplan hiervan deel uit? 

8. Heeft het college in het verleden al contact en/of overleg  gehad met 
omwonende over de parkeerperikelen? 

9. Is het college bereidt om een informatieavond te organiseren om de 
omwonenden in de gelegenheid te stellen hun opmerkingen, bezwaren en 
eventuele oplossingsrichtingen te bespreken? 
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M.A. Kaptein Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34-vragen Reglement van Orde van de 
Partij Souburg Ritthem betreffende parkeerperikelen rond het Kroonjuweel

Geachte mevrouw/heer,

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

De huidige verkeerssituatie en komende extra verkeersbewegingen van bouwverkeer 
zijn voor zijn voor u aanleiding om onderstaande vragen te stellen.

Vraag 1
Is het college bekend met de parkeerperikelen rondom de school in Souburg
Noord?

Ons antwoord
Wij zijn op de hoogte van het feit dat er auto’s worden geparkeerd bij het halen en 
brengen van kinderen naar het Kroonjuweel op plaatsen die daar niet voor bedoeld 
zijn en dat dit leidt tot mogelijk onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties.

Vraag 2
Welke acties zijn tot nu toe ingezet om te voorkomen en te handhaven?

Ons antwoord
Er zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder de aanleg van extra 
parkeerplaatsen en een Kiss & Ride zone. Dit heeft echter onvoldoende geresulteerd 
in het voorkomen van verkeerd parkeren.
Daarnaast hebben wij regelmatig overleg gevoerd met de school, de 
oudervertegenwoordiging en een afvaardiging uit de buurt om afspraken te maken 
om problemen te voorkomen.
Wij hebben verschillende keren gehandhaafd op de bekende locaties. Ook de 
wijkagent heeft hier een controle gehouden. Ook dit heeft echter niet geleid tot 
structurele veranderingen in het gedrag van de mensen die verkeerd parkeren.
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Blad 2 behorend bij 1040537 / 1041213

Vraag 3
Is het college met ons van mening dat de veiligheid rondom scholen erg
belangrijk is?

Ons antwoord
Ja, veiligheid is belangrijk. 

Vraag 4
Bent u met ons van mening dat de veiligheid in elk geval bij het brengen en
halen van de kinderen op dit moment onvoldoende is?

Ons antwoord
De veiligheid tijdens het halen en brengen wordt door verschillende factoren bepaald. 
In goed overleg zijn diverse maatregelen getroffen en afspraken gemaakt op welke 
manier de beschikbare hoeveelheid parkeerplaatsen zo optimaal en veilig mogelijk 
kunnen worden gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over minder 
gebruik maken van de auto en het gebruik van de huidige beschikbare 
parkeerplaatsen in de nabijheid van de school. Echter de onveilige situatie heeft ook 
veel te maken met menselijk gedrag.

Vraag 5
Welke handhaving gaat uw college inzetten om de zich dagelijks voordoende
problemen parkeerproblemen te stoppen?

Ons antwoord
Wij zullen op wisselende momenten handhaven op de verkeersovertredingen. Het is 
echter niet mogelijk op iedere dag toezicht te houden.

Vraag 6
De wijkagent is bekend met de situatie. Neemt u in het overleg met de wijkagenten deze 
problematiek mee om zodoende een afstemming in handhaving mogelijk te maken tussen 
de boa’s en de wijkagent?

Ons antwoord
Ja, bij het zoeken naar een oplossing worden alle betrokken stakeholders betrokken. 
Er is al overleg tussen boa’s, wijkagent en ouders en dit leidt al tot gecoördineerde 
acties.

Vraag 7
Bij de komende nieuwbouwactiviteiten ontstaan mogelijk problemen met
verkeersbewegingen zwaar transport en er vervallen parkeerplaatsen aan het Kroonjuweel. 
Is een plan van aanpak in de maak om hierop accuraat te kunnen reageren? Maakt een 
communicatieplan hiervan deel uit?

Ons antwoord
Ja, er wordt op dit moment samen met de bouwer, in overleg met een 
vertegenwoordiging van scholen, ouders en omwonenden gezocht naar passende 
maatregelen. Deze maatregelen zullen naar alle belanghebbenden bekend worden 
gemaakt.

Vraag 8
Heeft het college in het verleden al contact en/of overleg gehad met omwonende over de 
parkeerperikelen?
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Ons antwoord
Ja, zie ook bij vraag 4 en 7

Vraag 9
Is het college bereidt om een informatieavond te organiseren om de omwonenden in de 
gelegenheid te stellen hun opmerkingen, bezwaren en eventuele oplossingsrichtingen te 
bespreken?

Ons antwoord
Indien de overleggen die nu plaatsvinden (zie vraag 7) leiden tot aanpassingen, 
zullen we die op de best passende manier communiceren naar de belanghebbenden. 

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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