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Verkeersbesluiten boulevards n.a.v. motie en amendement Notitie sluitingsregime 
boulevards 
 
 
 
Geachte raad, 
 
Op 9 november 2021 heeft uw raad de Boulevardsvisie en de notitie Sluitingsregime 
boulevards vastgesteld. Tijdens deze behandeling waren de periode van afsluiting en het 
gelijktrekken van de drie boulevards een belangrijk gespreksonderwerp. De raad heeft 
daarbij besloten over het eindbeeld voor de boulevards en om het sluitingsregime voor 2022 
aan het college over te laten. Om de effecten van een uitbreiding van het sluitingsregime en 
eventuele aanvullende maatregelen op boulevard de Ruyter beter in beeld te krijgen is het 
noodzakelijk om dit seizoen te gebruiken als 'proefperiode'. Hierin kunnen we ervaringen 
opdoen over de werking en effecten en eventueel bijsturen voor de komende jaren. Door 
een evaluatie eind van het jaar kunnen wij u een goed onderbouwd voorstel voorleggen voor 
de komende jaren. 
 
De inhoud uit de moties en het amendement is zoveel als mogelijk meegenomen in dit 
voorstel en heeft geleid tot de uitwerking in een tweetal verkeersbesluiten. Op 16 februari 
2022 heeft de portefeuillehouder verkeer de wijktafel boulevards, ondernemersvereniging en 
een aantal ondernemers aan de boulevards geïnformeerd over dit voornemen. In deze brief 
leest u wat wij voor het seizoen 2022 hebben besloten. 
  
Boulevards Bankert, Evertsen en de Ruyter van 1 april t/m 31 oktober in de weekenden en 
op feestdagen sluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen 12:00 en 24:00 uur. 
Dit is de basis afsluiting en is gelijk voor alle drie de boulevards. In de periode april tot en 
met oktober is het relatief druk met 'langzaam verkeer' op de boulevards en heeft het 
gemotoriseerde verkeer een negatief effect op de veiligheid, de beleving en het woon- en 
verblijfsklimaat. Door op alle drie de boulevards dezelfde afsluiting te hanteren ontstaat er 
ook een helder en eenduidig sluitingsregime. In verband met de organisatie van de fysieke 
handhaving starten we  op zijn vroegst per 1 mei met de afsluitingen.  
 
Boulevards Bankert en Evertsen in de maanden juli en augustus dagelijks sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer tussen 12:00 en 24:00 uur. 
In de maanden juli en augustus hebben de boulevards Bankert en Evertsen dagelijks een 
hoge concentratie aan langzame verkeersdeelnemers die komen om te flaneren op de 
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boulevards. Dit in combinatie met het strandgebruik en de aanwezige horeca vraagt om een 
structurelere afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op deze boulevards. Door de 
(internationale)vakantieperiodes spelen weersinvloeden in deze periode minder een rol en is 
het dagelijks druk met de bijbehorende overlast en conflicten door het gemotoriseerde 
verkeer. 
 
Verkeersroutering boulevard de Ruyter omdraaien 
In de huidige situatie is een 'rondje boulevards' een gewoonte waarbij weggebruikers van 
west naar oost rijden over de boulevards. Om deze route te onderbreken is het gewenst de 
rijrichting op boulevard de Ruyter om te draaien. Op momenten dat de boulevards open zijn 
voor gemotoriseerd verkeer is het niet langer mogelijk om de hele route ineens te rijden. Op 
momenten dat de boulevards Bankert en Evertsen zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer 
moet het gemotoriseerde verkeer werkelijk de keuze maken om door te rijden om boulevard 
de Ruyter met de auto te bereiken. Incidentele bezoekers van Vlissingen komen daarmee 
ook eerst langs alle openbare parkeervoorzieningen voordat ze boulevard de Ruyter 
bereiken. Tenslotte voorkomt deze maatregelen dat er een nieuwe 'snelle' route ontstaat 
wanneer de Coosje Buskenstraat in twee richtingen wordt opengesteld. Vanwege de 
herinrichting van de Coosje Buskenstraat en de bijbehorende omleidingsroutes is het niet 
gewenst om voor 1 juli de rijrichting om te draaien. 
 
Coosje Buskenstraat (6t/m142) uitsluitend bestemmen voor vergunninghoudersparkeren  
Met het wijzigen van de rijrichting op boulevard de Ruyter vormt de oprit over de Coosje 
Buskenstraat naar de boulevards een 'doodlopende weg'. Om te voorkomen dat hier een 
constante stroom ontstaat van gemotoriseerd verkeer op zoek naar een parkeerplaats is het 
noodzakelijk niet langer betaald parkeren toe te staan op dit wegvak, maar het uitsluitend te 
reserveren voor vergunninghouders. 
 
Monitoring & evaluatie  
Gedurende het seizoen zullen we meerdere verkeerstellingen (intensiteit + snelheid) op en 
rondom de boulevards laten uitvoeren. Daarnaast houden we meerdere 
parkeerdrukmetingen en parkeermotiefmetingen om een beeld te krijgen van de 
verschuivingen in de parkeerdruk en eventuele knelpunten. Deze informatie dient als basis 
voor de evaluatie van het sluitingsregime na dit seizoen. Dit is de eerste stap om te komen 
tot een definitief sluitingsregime. Opgedane informatie en ervaringen gaan we gebruiken om 
te evalueren en mee te nemen in het definitieve sluitingsregime. Op basis van deze 
evaluatie zullen wij u eind dit jaar een voorstel doen voor het sluitingsregime voor de 
komende jaren.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                de burgemeester, 

drs. R.D.A. Wiskerke    
drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




