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Raadsinformatiebrief; herijkte Boulevardsvisie in de inspraak
Geachte raadsleden,
Het college heeft besloten om de Boulevardsvisie in de inspraak te brengen. De
Boulevardsvisie beschrijft de ambities voor de Nolledijk, de boulevards Evertsen, Bankert en
De Ruyter, de omgeving rondom de Koopmanshaven en de Groene Boulevard.
In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de huidige Boulevardvisie. Aan deze visie
was een uitvoeringsprogramma gekoppeld van ongeveer 10 jaar. De herijkte
Boulevardsvisie vormt een doorvertaling van de in 2013 vastgestelde visie op de boulevards.
Inbreng om te komen tot de Boulevardsvisie
De inspraakversie van de Boulevardsvisie is tot stand met inbreng de wijktafel, suggesties
van ondernemers en met gebruikmaking van de ruim 150 ingebrachte ideeën voor de
boulevards in november 2020. Hieruit blijkt met name de aandacht voor het verbeteren van
de verblijfskwaliteit in relatie tot de verkeerssituatie, het recreatieve gebruik en een
vergroening van de openbare ruimtes en belang om aan te sluiten op lopende initiatieven
(5*hotel Britannia, Integraal streefbeeld Nollebos-Westduin, Visie Spuikom).
Boulevardsvisie vat haar ambities in vijf thema’s
De Boulevards Evertsen, Bankert, De Ruyter, de omgeving rondom het Keizersbolwerk en
Ronddeel en de Groene Boulevards ademen een eigen sfeer uit. De gehele ‘stedelijke’
kustzone van Vlissingen, van Nolledijk tot het Puntje wordt in deze Boulevardsvisie gevat.
Op basis van een analyse naar de historie, (huidige) context, trends en ontwikkelingen is
een vijftal thema’s gedefinieerd en ten opzichte van de vorige visie herijkt. Deze vijf thema’s
vormen de kern van de ambitie van de Boulevardsvisie:
 Iedere boulevard draagt haar eigen unieke sfeer;
 Verblijven en ontspannen als belangrijkste dragers voor de boulevards;
 Stadsverbindingen “verankeren” stad en zee;
 Verbindende openbare ruimtes aan zee;
 Bebouwing: markante bakens en herkenbare parcellering met een zee- en stadsfront
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Doelstelling en prioriteiten Boulevardsvisie
De vijf eerder genoemde thema’s beschrijven het unieke karakter van de boulevards en de
aspecten waar in het kader van de visie op ingezet wordt. Per thema wordt in de
Boulevardsvisie een nadere uitwerking gegeven en de meest prominente acties
omschreven. De visie is daarmee niet alleen een leidraad voor de gemeente, maar ook een
stimulerend kader voor derden. De rol van de gemeente Vlissingen is hierin wisselend. Deze
visie is een instrument om een aantal doelen te bereiken:
 Een jaarrond aantrekkelijke, leefbare boulevards, met de nadruk op ontspannen en
verblijven;
 een economisch vitale boulevards met ruimte voor ondernemerschap en gastvrijheid;
 optimaal profileren en profiteren van de boulevards als beeldmerk voor Vlissingen;
 een gebouwde omgeving en openbaar gebied wat aansluit bij het gebruik en de
allure van de boulevards;
 kaders scheppen voor nieuwe kansen die door derden gegrepen kunnen worden;
 stimulerende en faciliterende samenwerking van en met nieuwe initiatieven.
Om de voorgenoemde doelen te bereiken worden initiatieven van derden getoetst aan de
ambities van deze Boulevards en richt de gemeente Vlissingen hier zelf haar inzet en
investeringen op in. Deze Boulevardsvisie voorziet qua uitvoering prioriteit bij de uitvoering
van de volgende ambities:
 Het herinrichten van de boulevards Evertsen en Bankert tot een hoogwaardig
verblijfsgebied; met vergroening en een autoluw verkeersregime voor de boulevards
Evertsen, Bankert en De Ruyter
 het verbeteren van de kwaliteit van en vergroten van het aantal verbindingen tussen
de promenade van de boulevards, de stadszijde, de glooiing en stranden;
 herontwikkeling van 5* Hotel Britannia (reeds geïnitieerd project) en het aansluiten
hierop in de openbare ruimte van Boulevard Evertsen en het Badstrand;
 het stimuleren van onderscheidende activiteiten die de jaarronde levendigheid op de
boulevards een impuls geven;
 bij herontwikkelingen inzetten op functies die bijdragen aan de levendigheid op de
Boulevards Evertsen en Bankert, in samenhang met het achterliggende gebied en
lopende projecten.
Perspectief voor autoluwe boulevards
De verkeerssituatie op de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter staat veel in de
aandacht, ook in uw raad. Het college schetst de ambitie om de Boulevards Evertsen,
Bankert en De Ruyter meer in te richten voor de verblijfskwaliteit, met name voor bewoners,
bezoekers, voetgangers en fietsers, en een autoluwer karakter te geven. Aan u legt het
college gelijktijdig met de Boulevardsvisie een uitvoeringsnotitie voor, waarin een voorstel
gedaan wordt hoe om te gaan met de verblijfskwaliteit en de verkeerssituatie in relatie tot de
ambities vanuit de Boulevardsvisie.
Uitgangspunt blijft, als besloten in maart 2021, de implementatie van een nieuw
verkeersregime vanaf het 2e kwartaal van 2022 en verdere uitvoering in de periode hierna.
Over de concrete wijze waarop dit vorm krijgt, wordt een separaat traject gevolgd met
inbegrip van een bestuurlijke besluitvorming, een verkeersbesluit- en inspraakprocedure.
Inspraak voorlopige Boulevardsvisie
Een reactie indienen op de voorlopige Boulevardsvisie is voor een ieder mogelijk via de
website www.vlissingen.nl/boulevardsvisie. Een inspraakreactie indienen is mogelijk van 25
juni 2021 tot 7 augustus 2021.
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Naar verwachting kan de definitieve versie van de Boulevardsvisie in het vierde kwartaal van
2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd worden ter besluitvorming.

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

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 3 behorend bij 1313073 /

