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ONDERWERP    
Schetsontwerp / inrichtingsconcept om te komen tot inrichtingsplan boulevards Evertsen en 
Bankert 
 
 
Geachte raad, 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het schetsontwerp / 
inrichtingsconcept als eerste stap om te komen tot een inrichtingsplan voor de boulevards 
Evertsen en Bankert. In december 2021 hebben wij u middels een raadsinformatiebrief over 
het proces om tot een inrichtingsplan te komen geïnformeerd. 
 
De stedelijke boulevards van Vlissingen zijn de meest prominente en onderscheidende 
openbare ruimtes van de stad. Vanuit de recent door de gemeenteraad vastgestelde 
Boulevardsvisie volgt de ambitie om de boulevards een verdere impuls te geven in 
levendigheid en leefbaarheid. Voor de boulevards Evertsen en Bankert wordt in de 
Boulevardsvisie prioriteit gegeven aan het herinrichten van de, gedateerde (1982), openbare 
ruimte. De huidige openbare ruimte is aan het einde van zijn levensduur en kent daarom 
een grootschalige onderhoudsopgave. Vanuit het principe 'werk met werk' wordt er op 
ingezet om de beheersopgave te koppelen aan de (beleids)ambities uit de Boulevardsvisie.  
 
Inbreng participatie 
Begin 2022 kon door iedereen die zich betrokken voelt bij de boulevards Evertsen en 
Bankert ideeën aanleveren via de gemeentelijke website. Dit heeft 277 reacties opgeleverd 
en 97 aanmeldingen om deel te nemen in de klankbordgroepen. In hoofdlijn vielen de 
suggesties te categoriseren in de volgende thema's: 

 Divers gebruik (sport, spel, cultuur) van de openbare ruimte 
 Vertellen van de verhalen en geschiedenis 
 Aandacht voor verkeersveiligheid, verkeersregime en parkeren 
 Hoogwaardige inrichting en toegankelijkheid 
 Vergroening en klimaat 

 
Er zijn twee klankbordgroepen samengesteld met (1) aanwonenden en aanliggende 
ondernemingen en (2) betrokken Vlissingers zonder belang op de boulevards. Het concept 
van het schetsontwerp is eind april aan de klankbordgroepen gepresenteerd en positief door 
hen ontvangen, tevens zijn suggesties meegeven voor het vervolg. 
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Schetsontwerp / Inrichtingsconcept boulevards Evertsen en Bankert 
Op basis van de inbreng en de breedte hiervan is gezocht naar een inrichtingsconcept wat 
invulling geeft aan het gewenste diverse gebruik van de boulevards en daarmee aansluit bij 
de wensen en suggesties die vanuit de Vlissingse gemeenschap zijn aangedragen. De basis 
vormt een herkenbaar profiel en principe, waarbinnen veel wensen en ideeën een plek 
kunnen krijgen. De door het college vastgestelde uitgangspunten voor het inrichtingsplan en 
de Boulevardsvisie vormen de basis. Het inrichtingsconcept valt uit elkaar in drie delen: 

 Een continu golvend lint met een brede wandelpromenade aan zeezijde en een 
smalle rijbaan; 

 Pleinen als parels aan het lint, die de doorgaande promenade onderbreken en de 
verbindingen accentueren met de achterliggende stad; 

 Verbijzonderingen in het lint in de vorm van bedels, waar ruimte ontstaat voor 
vergroening, onderscheid gebruik (sport, spel, cultuur, etc.) en verlevendiging in de 
vorm van activiteiten. 

Bijgevoegd is de presentatie van het schetsontwerp cq. inrichtingsconcept. 
 
Vervolg om te komen tot een inrichtingsplan voor boulevards Evertsen en Bankert 
Het inrichtingsplan voor de boulevards Evertsen en Bankert komt stapsgewijs tot stand. 
Hiermee ontstaat een proces waar in iedere ontwerpstap reacties worden opgehaald en 
voeling wordt gehouden of het inrichtingsplan tegemoet komt aan de breed gedragen 
ambities om de boulevards leefbaarder en levendig te maken. Het vaststellen van het 
inrichtingsconcept vormt hierin de eerste ontwerpstap. Op basis van het inrichtingsconcept 
wordt in september 2022 een voorlopig ontwerp opgeleverd. 
 
Voor de uitvoering van het inrichtingsplan moeten nog aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld worden, om het ambitieniveau als in de Boulevardsvisie is geschetst te behalen en 
een volwaardige kwaliteitsslag te maken 'van gevel tot reling'. De thans beschikbare 
(onderhouds)middelen zullen hiervoor onvoldoende zijn. In de komende begrotingscyclus 
worden voor de jaarschijven 2023 – 2025 aanvullende middelen aangevraagd bij de 
gemeenteraad om uitvoering te kunnen geven aan het inrichtingsplan. 
 
Verkenning inrichtingsconcept doorvertalen naar Boulevard de Ruyter 
Voor Boulevard de Ruyter staat vanuit wegbeheer een vervangingsopgave gepland (2023) 
voor de toplaag van het asfalt van de fietsstraat, maar is een volledige herinrichting niet 
voorzien. Het college heeft besloten om te verkennen of met een aanvullende investering 
vanuit reeds beschikbare budgetten een kwaliteitsimpuls uitvoerbaar is in 2023. Ook hier 
geldt het principe 'werk met werk maken'. Het inrichtingsconcept (lint, parels, bedels) kan 
daarbij doorvertaald worden, waarbij op Boulevard de Ruyter de focus ligt op de maritieme 
en historische context. Dit sluit aan bij de ambities van de Boulevardsvisie. Hiermee kan de 
levendigheid en leefbaarheid op dit deel van de boulevards worden vergroot. 
 
Na de volgende stap, het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan voor de boulevards 
Evertsen en Bankert, zullen wij u wederom informeren over de voortgang van dit project. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 
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drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


