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ONDERWERP

Stand van zaken i-criterium
Geachte leden van de Raad
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de pilot opschorting van het Icriterium coffeeshops Vlissingen. Eind 2020 hebben wij aan uw Raad aangegeven dat het Icriterium in de planning per 1 april 2021 wordt opgeschort voor de duur van 1 jaar.
Voorgesteld wordt om de start datum van 1 april 2021 te verplaatsen naar uiterlijk het begin
van de zomer. U wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de nieuwe startdatum.
Met het opschuiven van de start datum willen wij bereiken dat de uitvoering van de pilot
onder de juiste randvoorwaarden begint zodat de slagingskans maximaal is. Dit geldt met
name voor de monitoring van het project en de te nemen verkeersmaatregelen. Vanwege de
reisbeperkingen is het (drugs)toerisme op dit moment nog minimaal waardoor een
(nul)meting nog onvoldoende inzicht zou geven in de problematiek. Het verzamelen van
meetbare gegevens is van belang om over de pilot aan uw Raad te kunnen rapporteren.
Voorts wordt op dit moment geïnventariseerd welke verkeersmaatregelen en andere
ruimtelijke maatregelen noodzakelijk zijn om mogelijke overlast tegen te gaan.
Om draagvlak te realiseren is het van belang dat zowel de beide coffeeshophouders als ook
bewoners in de omgeving (wijktafels) en ondernemers het plan van aanpak ondersteunen
en, wat betreft de coffeeshophouders, mede verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering.
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Het plan van aanpak en de meting worden dan ook in nauw overleg met deze partijen
opgesteld. De beide coffeeshophouders zijn inmiddels uitgenodigd voor een bestuurlijk
overleg.
Hoogachtend,
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