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ONDERWERP
Parkeren in schilgebieden Vlissingen

Geachte heer/mevrouw,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het traject dat wij hebben doorlopen 
voor het parkeren rondom de parkeervergunningzone, het zogenaamde schilgebied.

Inleiding
Vanuit meerdere bewoners in het schilgebied parkeren hebben wij in de loop van 2018 
vragen ontvangen over de parkeersituatie in de straten rondom het gebied met 
vergunninghoudersparkeren. De situatie is op 6 september 2018 door een aantal bewoners 
toegelicht aan de portefeuillehouder. De parkeersituatie is onderzocht en op 17 december 
2018 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden om problemen en mogelijke 
oplossingen te bespreken. Op basis van deze uitkomsten hebben wij op 25 juni 2019 een 
besluit genomen tot uitbreiding van het gereguleerde gebied en dit via inspraak voor te 
leggen aan de belanghebbenden. Concreet bestond dit besluit uit de volgende onderdelen:

- het gebied rondom Stadshuis wordt aangewezen voor betalende bezoekers (waarbij 
parkeren door vergunninghouders is toegestaan);

 het gebied tot aan Singel / Paul Krugerstraat (incl Scheldekwartier) wordt 
aangewezen voor vergunninghouders;

 de mogelijkheden worden onderzocht om voor gemeenteambtenaren extra 
parkeervergunningen ter beschikking te stellen.

- Het voorstel in inspraak te brengen middels een inspraakavond. 
Op 7 oktober 2019 hebben wij een inloopbijeenkomst gehouden om ons besluit toe te lichten 
en dit besluit heeft ter inzage gelegen van 30 september tot en met 13 november 2019. Ons 
doel is om de parkeerproblemen rondom het huidige vergunninghoudersgebied effectief aan
te pakken. Een ruim draagvlak onder de belanghebbenden is daarbij een vereiste conform 
het parkeerbeleidsplan. 
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De inspraakprocedure
Conform ons besluit van 25 juni 2019 hebben we een inloopavond gehouden en een 
inspraaktraject doorlopen. In totaal waren er 160 reacties waarvan er 59 reacties positief
waren en 101 reacties negatief waren. De redenen waarom de belanghebbenden het niet 
eens zijn met het voorgestelde plan zijn divers. Ze variëren van de algemene opmerkingen 
als: “Ik wil niet betalen voor een parkeerplaats” tot hele concrete opmerkingen. Voorbeelden 
hierbij zijn dat de tijden van het vergunningparkeren niet aansluiten bij de feitelijke situatie, 
het huidige parkeerbeleid autobezit niet ontmoedigd en er daardoor een tekort aan 
parkeerplaatsen blijft of dat de vergunninghouderszone juist nog groter of kleiner gemaakt 
moet worden. Al met al zijn de diverse inspraakreacties voldoende motivatie om op dit 
moment de plannen voor het hele gebied niet door te zetten en eerst de 
beleidsuitgangspunten van het parkeerbeleid tegen het licht te houden met de evaluatie 
parkeren 2020. Mogelijk zorgen wijzigingen in het beleid voor betere uitgangspunten om het 
vergunninghoudersparkeren beter af te stemmen op de werkelijke situatie.

Wat gaan we doen?
Er is gebleken dat er in één gebied een ruime meerderheid is om 
vergunninghoudersparkeren in te voeren. Dit betreft het gebied rondom het Van Nispenplein. 
Wanneer we dit vergelijken met de parkeerdrukmetingen uit 2018 is dit ook te verklaren. De 
parkeerdruk ligt hier regelmatig boven de 80% met als uitschieter 96% in de avond. Conform 
het Vlissingse parkeerbeleidsplan is deze parkeerdruk te hoog voor een woongebied en is 
hier een reëel probleem. Het naastgelegen gebied is reeds vergunningshoudersparkeren en 
hier lijkt een duidelijke verschuiving plaatsgevonden te hebben naar het ‘schilgebied. De 
overlast die nu wordt ervaren komt hier uit voort. Om dit terug te dringen breiden we het 
vergunninghoudersparkeren uit met de volgende straten: Van Nispenplein, Van de 
Spiegelstraat, Versluijsstraat, De Lannoystraat, Van der Manderestraat, Van Dishoeckstraat 
en een gedeelte van de Singel volgens onderstaande kaart.
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Vervolg
Met de uitbreiding van vergunninghoudersparkeren rondom het Van Nispenplein kan er een 
verschuiving plaatsvinden van de parkeerdruk naar het naastgelegen gebied. We 
verwachten dat dit een minimaal effect zal hebben op de omgeving maar zullen dit 
monitoren met de evaluatie 2020.

Het inspraaktraject had mede tot doel om bezwaren van belanghebbenden beter in beeld te 
krijgen. Als het gaat om parkeren bestaat er altijd een verdeeldheid onder de 
belanghebbenden. Hoewel de meerderheid heeft aangegeven nu, onder de huidige 
voorwaarden, geen vergunningparkeren te willen zijn er ook mensen die wel problemen 
ervaren en wachten op een oplossing. Deze mensen zullen teleurgesteld zijn. Door het 
huidige parkeerbeleid volgend jaar te evalueren en mogelijk verbeteringen door te voeren 
kan het ook aantrekkelijker worden om dan alsnog het gereguleerde gebied uit te breiden of 
andere aanpassingen door te voeren. 

Kosten
Het uitbreiden van de vergunninghouderszone betreft een minimale uitbreiding met geringe 
kosten. De verwachte investeringskosten voor het vervangen van bebording en het 
aanbrengen van markering bedraagt €5.000,-. Dekking voor dit bedrag is mogelijk binnen 
het product Parkeren. 

Communicatie
Bewoners en bedrijven die we uitgenodigd hebben voor de inloopavond zullen we 
informeren met een advertentie in de Blauw Geruite Kiel en op de website. Daarnaast zullen 
we de bewoners van de uitbreidingszone schriftelijk informeren. 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

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

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


