
 

 

      

   

    

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
     

 
                

  
             

       
            

     
           

        
           

 
 
 

    
 
 

  

 
      

 
 
 

  
          

    
     

 

B & W - NOTA 

B & W - BESLUIT 

Registratienummer: 1104756 

Besluit: 
Het College van B&W besluit 

in te stemmen met het starten van inspraak over uitbreiding van het gebied waarin vergunningparkeren wordt 
toegepast waarbij: 
- het gebied rondom Stadshuis wordt aangewezen voor betalende bezoekers (waarbij parkeren door 

vergunninghouders is toegestaan), zie ook kaart bijlage; 
- het gebied tot aan Singel/Paul Krugerstraat (incl. Scheldekwartier) wordt aangewezen voor 

vergunninghouders, zie ook kaart bijlage; 
- de mogelijkheden worden onderzocht om voor gemeente-ambtenaren extra parkeervergunningen ter 

beschikking te stellen en OR hierover te informeren; 
- het voorstel in inspraak te brengen middels een reguliere inspraakavond. 

Vlissingen, 25 juni 2019 

de secretaris, 

mr. drs. ing. M. van Vliet 

Bijlage(n): 
1105013 Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake vragen fractie Partij 

Souburg-Ritthem over parkeerbeleid vergunninghouderszone 
1099535 Parkeren Schilgebieden (april 2019) 

Auteur: P. Heuven Registratienummer nota: 1104756 

Telefoonnummer: Beslissingsbevoegdheid:B&W 

Datum document: 



    

 

  

 
   

 
    

             
    

         
    

             
   

         
   

        

           
               

             

          
           
             

             
            
           

          

             
           

          

           
         

              
  

             
                
              
     

              
            

              
 

Registratiekenmerk: 1104758 
Onderwerp: Parkeren in schilgebieden 

Concept besluit: 
Het College van B&W besluit: 
In te stemmen met het starten van inspraak over uitbreiding van het gebied waarin 
vergunningparkeren wordt toegepast waarbij: 

• het gebied rondom Stadshuis wordt aangewezen voor betalende bezoekers (waarbij parkeren 
door vergunninghouders is toegestaan), zie ook kaart bijlage; 

• het gebied tot aan Singel / Paul Krügerstraat (incl Scheldekwartier) wordt aangewezen voor 
vergunninghouders, zie ook kaart bijlage; 

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

Het voorstel in inspraak te brengen middels een enquête en inspraakavond. 

Samenvatting 
De parkeerdruk in de zone rondom het huidige vergunninghoudersgebied wordt als problematisch 
ervaren. Lokaal is sprake van een erg hoge parkeerdruk. Om de problemen aan te pakken is op 
basis van de bewonerswensen gezocht naar een duurzame oplossing voor de gehele zone. 

Bij het beoordelen van (door bewoners van het schilgebied aangedragen) oplossingsrichtingen is 
gekeken naar kosten, probleemoplossend vermogen (effect op parkeerdruk in het schilgebied), 
juridische haalbaarheid (past de oplossingsrichting in het vigerende beleid) en het effect op 
omliggende gebieden (zie nadere toelichting in bijlage). Vanuit de bewoners in het schilgebied is een 
duidelijke wens gekomen om het vergunninghoudersgebied uit te breiden. Daarbij moet wel 
voldoende plek blijven voor kortparkeerders en bezoekers. De invoering van gereguleerd parkeren is 
een bewezen middel om parkeeroverlast door wijkvreemd verkeer tegen te gaan. 

Invoering van gereguleerd parkeren rond het ziekenhuis ligt minder voor de hand: gemeente en 
ziekenhuis zoeken naar een oplossing om onderbenutting op het parkeerterrein van het ziekenhuis 
tegen te gaan (werknemers worden nu ontmoedigt om hier te parkeren). 

Ook de onderbenutting van het parkeerterrein Stadhuisplein is een punt van aandacht. We 
onderzoeken daarom de mogelijkheden om voor gemeenteambtenaren extra parkeervergunningen 
aan te schaffen teneinde de parkeerdruk in omliggende straten te verlagen en het parkeerterrein 
beter te benutten. 

Middels een inspraakavond koppelen we de resultaten van de inloopavond over dit onderwerp terug 
en geven we iedereen de gelegenheid op het voorstel te reageren alvorens hierover een besluit voor 
te leggen aan de gemeenteraad. Aanvullend organiseren we ook een enquête onder bewoners van 
het nieuw te reguleren gebied. 

Inleiding 
Vanuit meerdere bewoners in het schilgebied heeft de gemeente 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 verantwoordelijke 
wethouder. 
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Mede naar aanleiding van de bewonersvragen is de parkeersituatie onderzocht en is op 17 december 
2018 een inloopbijeenkomst georganiseerd om met bewoners van gedachten te wisselen over de 
uitkomsten van het onderzoek en het toekomstige parkeerbeleid in het gebied rond het huidige 
vergunninghoudersgebied. 

Wat willen we bereiken? 
De parkeerproblemen rondom het huidige vergunninghoudersgebied effectief aanpakken. 

Wat gaan we ervoor doen? 
Conform de wensen van de bewoners uit het schilgebied is een voorstel uitgewerkt om het 
vergunninghoudersgebied verder uit te breiden, waarin voldoende plek beschikbaar blijft voor 
bezoekers van commerciële en maatschappelijke voorzieningen (zoals kerk en huisartsenpraktijk) 
door: 

• Het gebied rondom Stadshuis aan te wijzen voor betalende bezoekers (waarbij parkeren door 
vergunninghouders is toegestaan), zie ook kaart bijlage; 

• Het gebied tot aan Singel / Paul Krügerstraat (incl Scheldekwartier) aan te wijzen voor 
vergunninghouders, zie ook kaart bijlage 

Voor bezoekers biedt de huidige parkeerverordening al de mogelijkheid van bezoekerskraskaarten. 
Daarnaast wordt het betaald parkeergebied rondom het stadhuis ook uitgebreid zodat centraal in het 
gebied voldoende parkeercapaciteit voor bezoekers bestaat. Het vergunningenregime in de 
binnenstad is op zondagen niet van kracht waarmee kerkbezoekers ook de mogelijkheid behouden in 
het gebied te parkeren. 

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 
Bij de invoering van gereguleerd parkeren kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt: 

• Verschuiving van parkeerdruk naar een naastgelegen (woon)gebied is op voorhand niet uit te 
sluiten; 

• Introductie van vergunninghoudersparkeren is niet nieuw binnen de gemeente Vlissingen maar 
kan in individuele situaties wel gevolgen hebben; 

In lijn met het parkeerbeleid is wel draagvlak van betrokken bewoners noodzakelijk. Het 
inspraaktraject heeft mede tot doel om deze kanttekeningen scherper in beeld te krijgen zodat deze 
ondervangen kunnen worden. 

Wat mag het kosten? 
De verwachte investeringskosten (voor plaatsing parkeermeters en bebording rondom het gebied) 
zijn geraamd op ruim € 40.000,-. Bedragen boven de € 10.000 worden als investering aangemerkt 
en hiervoor is goedkeuring Raad nodig (financiële verordening). Afhankelijk van de resultaten uit de 
inspraak zal te zijner tijd een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. De kapitaallasten 
bedragen € 4800,- per jaar (op basis van afschrijving in 10 jaar). Dekking is mogelijk binnen het 
product Parkeren door herschikken van budgetten. 

Wat en hoe gaan we communiceren? 
Bewoners en bedrijven worden per brief en reguliere informatiekanalen geïnformeerd over het 
voorstel. Daarnaast wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Blad 2 behorend bij 1104756 




