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Secretariaat:  
Gemeente Vlissingen 
t.a.v. de Wmo-adviesraad Vlissingen 
Postbus 3000  
4380 GV Vlissingen  
wmoadviesraad@vlissingen.nl 
  
Vlissingen, 28-07-2021 
 
College Burgemeester en Wethouders Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
 
Ons kenmerk: 21-S11 Uw kenmerk: 
 
 
 
Onderwerp: Ongevraagd advies m.b.t. de toegankelijkheid van de 
Boulevards Vlissingen voor mensen met een beperking en ouderen. 
 
 
 
  
Geacht College,   
 
  
De afgelopen maanden is er wat onduidelijkheid ontstaan betreffende de 
toegankelijkheid van de Boulevards in Vlissingen voor mensen met een 
beperking en ouderen. Immers, boven de 25 graden worden 
de Boulevards afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  
  
Er zijn bij de Wmo-adviesraad diverse verontrustende signalen 
binnengekomen. We zijn in contact en gesprek geweest met verschillende 
mensen die nu moeizaam gebruik kunnen maken van de 
parkeermogelijkheden om op de Boulevards te komen. Dit betreft zowel 
mensen met een invalideparkeerkaart als mensen zonder 
invalideparkeerkaart.   
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Uit de signalen die wij ontvangen lijkt het er op dat er afspraken met de 
gemeente Vlissingen zijn gemaakt dat alleen de bewoners van 
de Boulevards toegang hebben. De huidige situatie die, zoals het er nu 
naar uitziet, nog jaren gaat duren, is voor veel mensen met een beperking 
of ouderen echt schrijnend. Mensen gaan dientengevolge niet naar de 
Boulevards of komen met zeer veel moeite op de Boulevards vanaf andere 
parkeerplaatsen (bijvoorbeeld bij de Bioscoop). Zoals bekend zijn dit 
parkeerplaatsen die wat verder gelegen zijn en op een veel lager niveau 
liggen zodat er ‘een klim’ gemaakt moet worden. Dit is zowel voor mensen 
die moeilijk te been zijn als mensen in een rolstoel of rollator praktisch 
onmogelijk.  
  
Ook kan er zo geen gebruik worden gemaakt van de prachtig 
aangelegde Mobimatten en helling bij Pier 7 aan de Boulevards. 
  
Het blijkt dus voor veel mensen met een beperking en ouderen bijna 
onmogelijk om een ‘rondje Boulevard’ te doen of naar het strand te gaan.   
  
Graag willen wij u dan ook verzoeken hier conform de inhoud van het VN-
verdrag naar te kijken en de mogelijkheden van de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor deze zomer (en volgende jaren) te herzien.  
  
 
De Wmo-adviesraad ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.   
 
  
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
Mw. I.C. Kleingeld (interim-voorzitter)  
 
Dhr. R.H.J. Daeter (secretaris)  
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