Inspraakschrift
Stedelijk toerisme op de grens van land en water
Toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030
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Inleiding
Van 24 juli tot en met 24 september 2020 hebben stakeholders en andere geïnteresseerden
kunnen reageren op de concept toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030. De
inspraakprocedure heeft vanwege Corona digitaal plaats gehad. Stakeholders zijn direct (via
mail) benaderd en daarnaast is er een speciale pagina op de website van de gemeente
Vlissingen aangemaakt. Op deze pagina is alle informatie beschikbaar gesteld en via een
video-opname hebben geïnteresseerden kennis kunnen nemen van een inleiding op de visie.
Via social media en de reguliere publicaties is aandacht gevraagd voor de
inspraakmogelijkheid.
Resultaat
Bijna 130 insprekers hebben gebruikt om hun visie op de toeristische Visie Vlissingen te
delen met het gemeentebestuur. De reacties zijn te verdelen in kritische meelezers,
visionaire reacties en praktische suggesties voor de uitvoeringsagenda.
Leeswijzer
De reacties zijn integraal opgenomen geordend op datum ontvangst. Ze zijn voorzien van de
overwegingen van de gemeente en indien van toepassing de aanpassing in de visie
Tekstaanpassingen visie
omgevingsanalyse
4.4. dagtoerisme
Het begrip statementproduct te verduidelijken door muZEEum en boulevard ook te
benoemen als voorbeeld
conclusie:
invoegen:
“Tijdens de coronaperiode wordt Vlissingen en Zeeland bezocht door Nederlanders die
passen in het profiel van de doelgroep "inkomende toerist" van NBTC.
Visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die
zorgt voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en
zorgt voor reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woonen leefklimaat voor bewoners.”
Positionering
De term "heden" opnemen om daarmee aan te geven dat er niet alleen terug wordt gekeken
naar het verleden, maar juist ook het contrast wordt gezocht met het heden.
De term techniek in de zin “Een contrast van techniek en natuur”, het woord techniek
vervangen door: wat door de mens gemaakt is.
Uitvoeringsstrategie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan
worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
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- Tijdelijke vormen van toeristische huisvesting worden mogelijk gemaakt. Deze kunnen
dienen als vliegwiel om nieuwe vormen uit te proberen, mits deze aansluiten bij de omgeving
en een toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van de omgeving.
8.1. ambitie 2030 traditionele zeelandbezoeker. Toevoegen
- Hierbij wordt overleg gevoerd en samengewerkt met de andere Walcherse gemeenten.
8.3. toeristische verblijfsaccommodaties
- In 2030 levert dit minimaal 600 extra slaapplaatsen bestaande uit 50 B&B en 135
campingplaatsen.
8.4. Dagtoerisme. Toevoegen
- Tijdelijke vormen en experimenten voor de versterking van de beleving t.b.v. de dagtoerist
wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd. Deze kunnen dienen als vliegwiel om nieuwe
vormen uit te proberen, mits deze aansluiten bij de omgeving en een toegevoegde warde
hebben voor de kwaliteit van de omgeving.
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Reacties
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Naam inspreker
Eric Brandts
Inspraakreactie
Product' Vlissingen als 'toeristisch product' Laat het in de eerste plaats liever een stad zijn waar de
inwoners jong en ouder, met plezier kunnen wonen. Waar naast de zee genoeg te doen is, ook op
cultureel gebied en waar iedereen zich veilig kan voelen. Dan zullen de bezoekers het ook naar hun
zin hebben
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Frank Damen
Inspraakreactie
Mooie ambities voor een pracht stad aan zee. Laten we dan morgen beginnen met het realiseren van
deze visie. Want het is niet zo moeilijk; het is vooral doen i.p.v. praten
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt de inspreker voor de positieve reactie. Het college zal doen wat in haar
mogelijkheid ligt.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
David Leijnse
Inspraakreactie
Stad aantrekkelijke maken door toeristische bedrijvigheid naar Vlissingen te halen zodat er meer te
doen is (evenementen)
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

7

4

Naam inspreker
Peter Muller
Inspraakreactie
Aanpakken Bellamypark en Lange Zelke staat gelukkig al op de planning, boulevard afsluiten en een
soort wandelpromenade van maken met uitzondering van laden en lossen in een bepaald tijdvak en
bewoners eventueel. De spuikom een goede invulling geven
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Pim Schuit
Inspraakreactie
Vlissingen is zo'n mooie stad. Kijk nu het Bellamypark zo gezellig moet zo altijd blijven leuk al die
terrassen. Ook het pleintje achter de HEMA zo gezellig. Zo is de stad veel aantrekkelijker 's avonds
lopen er steeds meer toeristen. Vlissingen is op de goede weg
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt de inspreker voor de positieve reactie
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Martijn Smeding
Inspraakreactie
Beginnen met de Boulevards… Maak er wat moois van.. Minder gehoor geven aan de oude
zuurpruim die daar van buiten zn oud dag komt slijten en aan de 'oer' Vlissinger die net op de dag
van een evenement zn hondje op t strand uit wil laten. Bellamypark weer wat groener en wat meer
moois
Beoordeling commentaar College van B&W
De aanpak van de boulevards en de binnenstad hebben een eigen traject.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ricardo Schuil
Inspraakreactie
Die palmbomen plaatsen op de Boule lijkt mij ook erg mooi
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Monique Stolk-Reitsema
Inspraakreactie
Misschien proberen het centrum te verbinden met de Boulevard
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Barry Volmer
Inspraakreactie
Een leuk waterglijbaanpark(je)
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Kees Krijger
Inspraakreactie
1. Denk aub aan de verwerpelijke bouw- ontwikkelingen aan de Belgische kust en die van Zeeuws
Vlaanderen bij Cadzand Bad. Alleen de projectontwikkelaars spinnen er garen bij. De bezoekers en
plaatselijke mensen keuren deze ontwikkeling in meerderheid af.
2. De bezoekers van de kust komen voor ruimte, natuurgebied, water en rust, niet om tegen stenen
en beton aan te kijken. Ook de plaatselijke bevolking is voor rust, natuur en water,
3. Laat het Groene Nollebos en plan Westduin ongemoeid, want dat is het groene kostbare gebied
van Vlissingen dat gekoesterd moet worden, bovendien is het Nollebos ooit aangelegd voor het
bevorderen van ruimte en groen en hebben de twee bestaande bedrijven destijds ten onrechte
toestemming gekregen zich in dit plan te vestigen. Die bedrijven passen daar niet. Zoek aub andere
plaatsen voor die twee bedrijven .
4. Concentreer u alleen op het beheer en onderhoud in het algemeen en in het bijzonder op het
beheer en onderhoud van dat kustgebied . Alleen het onderhoudsniveau van het bestaande geheel
moet omhoog. Straten en pleinen vertonen achterstallig onderhoud en dat moet anders en beter !
5. De kustvisie gaat uit van zorgvuldig beleid langs de kusten omdat die meer dan vol zijn. Genoeg is
genoeg !! Verbeter hetgeen er is en stop met de bouwplannen langs de kust.
Beoordeling commentaar College van B&W
De visie onderschrijft de opmerkingen van de inspreker.
In de visie is opgenomen dat de verblijfsaccommodaties kwaliteit bieden en aansluiten bij, en
versterken, de uitstraling van het gebied waar de accommodatie is gevestigd.
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Deze toeristische visie is niet in tegenspraak met de kustvisie. De kustvisie is gebruikt als een van de
uitgangspunten.
In de positionering is sprake van contrasten. “Een contrast van wat door de mens gemaakt is en
natuur. Een plek om te ontspannen”. Techniek kan hier gedefinieerd worden als al datgene dat niet
tot de natuur behoort. Hiermee wordt de waarde van natuur en rust benadrukt en gezien als een
kans.
Tekstaanpassing visie
De term techniek in de zin “Een contrast van techniek en natuur”, het woord techniek vervangen
door: wat door de mens gemaakt is.
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Naam inspreker
Cecile Goud
Inspraakreactie
Richt je op kwaliteit. Maar houd het daarnaast ook voor de Vlissingers interessant. Maak ook van het
Bellamypark een hart, waar het fijn toeven is. Centreer en concentreer je niet op 1 locatie, maar
maak door de oude binnenstad een fijn en uitgebreid wandelgebied waar veel leuke shopjes te
ontdekken vallen. Waarnaast je ook een interessante wandeling kan maken langs mooie Jugendstilgevels . Spreiding, zo dat het nooit druk lijkt, ook al zijn er veel mensen in Vlissingen. Het echte
Zeeland gevoel is ruimte. Dat is dus niet een boulevard stampvol mensen die enkel maar willen
happen en goedkope spullen kopen.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Cecile Goud
Inspraakreactie
In TROUW zaterdag 8 augustus pleit Adriaan Geuze (landschapsarchitect) voor Triple A toerisme. Kies
voor mooie zomerhuizen zoals in Veere en Hulst en aan traditioneel gekoppelde arrangementen met
lokaal eten. Ga niet voor goedkope arrangementen zoals van Cadzand tot Bruinisse staan met een
hoog mayonaise gehalte. Richt je op kwaliteit. Maar houd het daarnaast ook voor de Vlissingers
interessant.
Beoordeling commentaar College van B&W
De visie onderschrijft de reactie van de inspreker.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
a van der schoot
Inspraakreactie
Ben tegen de bebouwingsplan, op de grond van Nollebos tot aan Dishoek, bouw op een stuk weiland
niet aan de kust
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Anneke Bakx
Inspraakreactie
Het Nollebos/Westduingebied is van vitaal belang voor de groenbeleving van Vlissingers. Hier horen
géén huisjes of anderszins toeristische ontwikkelingen. Ergens anders in Vlissingen is er geen plaats
om in een park te wandelen en min of meer bos te beleven. Als hier toeristische ontwikkeling komt,
verdwijnen er ongetwijfeld weer bomen en wat zeker verdwijnt is een park dat toegankelijk is voor
iedereen.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Gerda huibregtse
Inspraakreactie
De visie om city trippers te lokken die met meer uitgaven de economie een boost gaan geven klinkt
leuk maar klopt niet. Mensen die steden bezoeken willen geen huisjes maar gewoon een leuk hotel.
Het Vebabos oude deel is een voorbeeld voor versmelting met het landschap. Het nieuwe gedeelte,
richting Vlissingen is een voorbeeld hoe je een mooie kust die de toerist trekt, kan vernielen. Ook de
nieuwe bebouwing in dishoek is een ernstige aantasting van een gebied wat toeristen zoeken. De
boulevard is nog een beetje uniek nu dus laat die zo blijven! Mensen komen juist naar hier voor de
identiteit en door nu deze aan te tasten en meer te laten lijken op kustplaatsen met torenhoge
ultramoderne bebouwing raak je juist de aantrekkingskracht kwijt en worden we 1 van de massa! En
juist de lijn van natuur tussen de kust en de bebouwing maakt het karakter van de stad. Laat het
gebied achter de duinen tussen Vlissingen en Dishoek ongemoeid want dat is juist de kracht van de
stad. En in plaats van de Spuikom te bebouwen juist een parkachtig groen lint maken als verbinding
en met mooie hoge bomen waar dagjesmensen even kunnen zitten. Het Bellamypark heeft ook al
veel verloren van het karakter wat het eens bezat. En zeker in deze tijd van opwarming van de steden
moeten we na gaan denken hoe we dat tegen kunnen gaan. In ieder geval geen extra bebouwing in
de stad maar meer schaduwrijke plekken. Ook het Nollebos moet niet uitgekleed worden omwille
van de ondernemers aldaar en alleen verandering toestaan op het huidige terrein wat ze nu
gebruiken. Niet méér openbare broodnodige groenvoorziening verkwanselen! De bewoners en de
toerist maken hier al gebruik van. Bebouwing aan de zuidkust van Vlissingen is nog mogelijk nabij het
treinstation. Een mooi voorbeeld is het nieuwe hotel Wood in Middelburg. Is nu al steeds volgeboekt
met cityhoppers en juist deze mensen blijven 2 , 3 dagen in de stad hangen. Luxe hotels met
mogelijkheden tot verhuur van elektrische fietsen, scooters trekken meer toeristen die een paar
dagen blijven en die hun geld lokaal uitgeven. Ook hogere bebouwing t.b.v. deze hotels betekend
minder grondverbruik en meer toeristen. Zorg dat de stad aantrekkelijk wordt met meer bomen,
plantperken. Ook de boulevard! Mooi voorbeeld is het parkje onder Erasmusbrug in Rotterdam: het
Ze hielden koers parkje. Ontworpen door Piet Oudolf. Kijk wat die man heeft ontworpen in New York
van niet meer gebruikte metro rails.....dat is aantrekkingskracht! Het is verkeerd om alleen te kijken
naar uitbreiding van meer huisjes in ons groengebied. Beter is het om de allure van de stad in zijn
geheel te verhogen en er voor te zorgen dat de toeristen gaan “dwalen” in de stad en nieuwsgierig
blijven. M.a.w. zorgen dat niet alleen de boulevard bezocht gaat worden maar de hele stad en het
mooie gebied er omheen. Trek goede tuinarchitecten aan en doe eens wat meer onderzoek naar de
aantrekkingskracht van goede ontwerpen in wereldsteden. DAT trekt mensen die meerdere dagen
willen blijven in onze stad. En dan gaat het over hele lange termijnen! En cityhoppers een mooi, luxe
hotel geven is dan voldoende en dat hoeft dan ook echt niet pal aan de kust te staan.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt de inspreker voor de uitgebreide suggestie. Het College zal door middel van de
uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid meenemen. Wat betreft
uw suggestie met betrekking tot verblijfsaccommodaties is in de visie opgenomen dat de
verblijfsaccommodaties en activiteiten kwaliteit moeten bieden en aan moeten sluiten bij de
uitstraling van het gebied. De suggesties van de inspreker onderschrijft dit uitgangspunt.
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
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Tekstaanpassing visie
Uitvoeringsstrategie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
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Naam inspreker
M Oste
Inspraakreactie
Gaat Vlissingen in overleg met hun buren? Verblijfsrecreanten uit Veere zijn dagtoeristen in
Vlissingen, maar (toekomstige) verblijfsrecreanten uit Vlissingen zullen zeker ook dagtoeristen in
Veere zijn. Goed om als buurgemeenten het gesprek hierover aan te gaan! Verstandig om toekomstig
beleid over vervoer e.d. ,wat niet stopt bij de gemeentegrens, gezamenlijk te bespreken. Vlissingen,
Middelburg en Veere zijn samen verantwoordelijk voor behoud van ons mooie Walcherse landschap.
Met vriendelijke groet, Marja Oste, raadslid in Veere
Beoordeling commentaar College van B&W
De gemeente Vlissingen overlegt uiteraard met alle buurgemeenten.
Tekstaanpassing visie
Onder 8.1. (ambitie 2030 traditionele zeelandbezoeker) wordt de volgende zin toegevoegd: Hierbij
wordt overleg gevoerd en samengewerkt met de andere Walcherse gemeenten.
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Naam inspreker
1233924
Inspraakreactie
Deze reactie, afkomstig van Piet de Nooijer en Paul Sonke, beiden lid van de Wijkgroep Boulevards.
De reactie is van daaruit geïnspireerd maar is geschreven op persoonlijke titel. GEDEELTELIJKE
AFSLUITING BOULEVARDS Dit document pleit voor een drastische beperking van het gemotoriseerd
verkeer op de drie Vlissingse boulevards. Al enige jaren is in de zomerperiode (mei/ september) het
afsluiten van de boulevards voor het gemotoriseerde verkeer, op de zondagmiddag van 14,- tot 17,uur van kracht. Het effect van deze maatregel is minimaal, omdat motor- en scooterrijders de
afsluiting negeerden en hun weg over het trottoir vervolgden. Automobilisten gingen er meermalen
toe over de afsluiting eigenhandig te openen. Zo konden er op een gewone zondagmiddag 64
passerende auto’s, 16 motoren, 154 scooters en 22 bromfietsen worden geteld. En dat dus ondanks
de afsluiting. Betrouwbare gegevens over positieve en negatieve ervaringen van alle gebruikers over
de relatie van een hoge verkeersintensiteit en verblijfskwaliteit van de overige gebruikers ontbreken.
Wel is in de “Ontwikkelingsvisie Boulevards 2009” vastgesteld dat a. een hoge verkeersintensiteit van
gemotoriseerd verkeer afbreuk doet aan de nagestreefde verblijfskwaliteit op de boulevards en b.
het gemeentebestuur inzet op een geleidelijke uitbreiding van de afsluiting van de boulevards voor
gemotoriseerd verkeer. In maart 2020 kwam de coronacrisis. Op last van de veiligheidsregio sloot het
gemeentebestuur enkele keren de boulevards meerdere dagen achtereen de af. Omdat deze keer de
volksgezondheid in het geding was plaatste men bij elke afsluiting een of meer verkeersregelaars.
Deze strenge, consequente handhaving had wel het gewenste effect en zo leverde de crisis de
onverwachte mogelijkheid in ieder geval proefondervindelijk te ervaren wat een boulevard zonder
gemotoriseerd verkeer aan beleving oplevert. Door vrijwel alle gebruikers van de boulevards,
fietsers, wandelaars, skeelers werd de situatie ervaren als stukken aangenamer en veiliger dan
anders. Wandelaars, kinderen en bejaarden konden veilig oversteken, voor scootmobielen was de
rijweg beschikbaar. Voor alle gebruikers en omwonenden was afwezigheid van hinderlijk jankende
motoren, auto’s met bonkende muziekboxen en veel te hard rijdende, weelende scooters een oase
van rust. De menselijke maat, natuurlijke rust en levendigheid van een boulevardklimaat kwam tot
bloei. Daarbij leverde de afwezigheid van uitlaatgassen een optimale gezonde lucht. Aanwonenden
en hotelgasten konden, niet gehinderd door genoemde stoorzenders en vervuilers, eindelijk gewoon
gebruik maken van de balkons en trottoirzitjes. Onverdacht levert de “coronasluiting” een
onverwacht inzicht en nieuwe ervaring op over de wenselijkheid van een optimalisatie van de
leefbaarheid en levendigheid rond de boulevards. Het pronkjuweel van de stad vindt zijn bekroning.
Voor één categorie betrokkenen leverde de (eerste) corona-afsluiting slechts negatieve ervaringen
op. Immers de restaurants met bijbehorende terrassen waren op overheidsvoorschrift gesloten. Het
effect van de afwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de exploitatie van restaurant en
terrasbezoek is derhalve niet beschikbaar. Dat is jammer, omdat het voordeel van versterking van de
verblijfskwaliteit door beperking van de hoge verkeersintensiteit door een deel van de horecaexploitanten niet wordt gedeeld. Alleen serieus rationeel, onafhankelijk onderzoek en afweging van
belangen kan hier enig uitsluitsel bieden. Het is overigens een misverstand te menen dat het
uitsluitend de aanwonenden zijn die last ervaren van overlast van gemotoriseerd verkeer. Ook
gebruikers van de boulevards (toeristen, wandelaars, ouderen, gehandicapten (inclusief de
bezoekers van de horecaterrassen) ervaren voortdurend de overlast van uitlaatgassen en geluid.
Daarbij worden fietsers, wandelaars, scootmobiels, skaters etcetera onderworpen aan onveilige
verkeerssituaties. Verder kan in het actuele debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen
van ondernemers worden verwacht rekening te houden met de sociaal-maatschappelijk context
waarin men opereert en met ecologische en ethische factoren, die mede in het geding zijn. De
ondernemer is onderdeel van een groter sociaal landschap en er kan worden verwacht dat hij of zij
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rekening houdt met de stad als geheel en de omgeving waarbinnen hij of zij opereert. Zo bezien zijn
het welzijn van de klanten, de veiligheid van het personeel en de boulevardbezoekers, alsmede de
rust en tevredenheid van zijn buren belangrijke factoren. Het gaat kort samengevat om een op elkaar
afgestemde leefomgeving. Het betekent overigens ook dat boulevardbewoners hun bijdrage aan de
leefgemeenschap moeten leveren, bijvoorbeeld door het accepteren van markten en
sportevenementen, een volleybaltoernooi, de jaarlijkse motorcross op het strand etcetera. Daarom
pleiten we voor een afsluiting van de boulevards voor alle gemotoriseerd verkeer van 13.00 tot 24.00
uur. Toelichting: Uiteraard dient een uitzondering gemaakt voor de openbare diensten, zoals
ambulances, politie en brandweer alsmede horecabevoorrading en andere dienstverlening. Voor
aanwonenden dient toegankelijkheid te worden verzekerd. De afsluiting zal structureel moeten zijn
en zal optimaal moeten worden gehandhaafd.
Vlissingen, 13 augustus 2010 Piet de Nooijer Paul Sonke.
Bijgevoegd is de “Eindnotitie van de werkgroep Verkeer (wijktafel Boulevards)”. Deze is indien gewenst apart
opvraagbaar

Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker gaat vooral in op de kansen en bedreigingen op de boulevards van Vlissingen. Er loopt
een apart traject om tot een herijking van de boulevardvisie te komen. De toeristische visie gaat
daarom niet diep in op de kansen en mogelijkheden die de boulevards bieden. Deze visie is eerder
input voor deze herijking van de boulevardvisie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ronald Willems
Inspraakreactie
Op dit moment is de gemeente bezig verhuur van vakantie appartementen van particulieren in de
aangegeven zone te beëindigen. Dit staat lijnrecht tegenover dit plan. Of is dit plan alleen voor het
grote geld bedoeld? Ook staat het Nollebos nog steeds bestemd als vakantiepark. Dit is toch
afgewezen? Nu staat hiervoor beschikbaar voor in de omgeving passende plannen. Nee is toch nee?
Waarom het Nollebos/park welk een geschenk is aan de bewoners van Vlissingen nu toch indirect
offeren aan vakantiepark doeleinden wanneer juist in deze corona crisis dit het enige gebied bleek
om buiten te sporten voor niet balsporters? Overall vind ik het plan van de gemeente prima maar het
belang van kleine verhuurder en de eigen bevolking qua Nollebos wordt nagenoeg slinks
verkwanseld.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het nollebos heeft bestuurlijk en participatief een eigen traject. De toeristische visie sluit
verblijfsaccommodaties in het Nollebos/Westduingebied niet uit, maar de uitwerking ervan vindt
plaats in een apart traject
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
rien duine
Inspraakreactie
laat a.u.b. het nollebos zoveel als mogelijk zoals het nu is. dus geen recreatie en bebouwing. de
zeeuwse kust is al meer dan genoeg verziekt en ontsierd door bebouwing en toeristisch vermaak !!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
J.Punt
Inspraakreactie
Leuke plannen. Ik begrijp waarom de gemeente dit graag wil, maar denk eens aan de gemiddelde
inwoner. Je kunt nu als inwoner van de stad Vlissingen niet eens meer normaal de stad in of naar het
strand door de drukte van al die toeristen. Ik hoop dat jullie dan ook het winkelgebied, het openbaar
vervoer en het parkeerprobleem echt flink gaan aanpakken, vóór die plannen uitgevoerd worden.
Het winkelgebied is in het seizoen nu al veel te vol, parkeerproblemen hebben we hier zelfs al buiten
het seizoen en het openbaar vervoer is veel te weinig en geen goede aansluitingen met andere
bestemmingen in Walcheren. Als je in de zomer van je werk naar huis wilt met de bus, dan kan dat
niet eens omdat de bus al vol zit als deze komt aanrijden. Daarbij: laat a.u.b. het groen wát er nog is
in Vlissingen intact. Het nollebos en de duinen moeten gewoon blijven zoals ze zijn en niet
volgebouwd worden. Er zijn genoeg andere plekken om elders de slaapplaatsen te creëren. Dus
nogmaals: denk eerst eens aan de inwoners en hun leefruimte en gemak in plaats van alleen het
toerisme.
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker wijst op de toegenomen overlast door toerisme die ervaren wordt. De gemeente heeft
hier oog voor door andere de Zeeuwse kustvisie te onderschrijven. In de uitvoeringsagenda zal de
gemeente richtlijnen formuleren waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede
de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan
getoetst. De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is
daarmee geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
Visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Paul van de Moosdijk
Inspraakreactie
Goedemiddag, Het gebied Westduin waar wij zitten is groen gearceerd. Dit betkent volgens de visie
dat daar geen uitbreiding verblijfsrecreatie mogelijk is. WIj proberen al 25 jaar duidelijk te maken dat
wellness of horeca op die plek niet mogelijk is zonder uitbreiding verbijfsrecreatie en bevinden ons
thans in een participatieproject tbv herininrichting Nollebos en Park Westduin. De Raad heeft een
zoekgebied aangewezen van ongeveer 1 hectare om handen en voeten te geven aan het begrip
uitbreiding van huidige activiteiten Swaenenburgh. Door de presentatie van de visie als zodanig
spreken dus 2 bestuursorganen elkaar tegen. Ik verzoek u e.e.a. te verduidelijken. Met vriendeijke
groet, Paul van de Moosdijk
Beoordeling commentaar College van B&W
In het Nollebostraject wordt gekeken naar een zoekgebied voor verblijfsrecreatie. In de visie is het
gebied gearceerd waarin aangegeven wordt dat verblijfsrecreatie mogelijk is, mits deze aansluiten bij
de kwaliteit van de omgeving. Hiermee onderschrijft de visie de uitgangspunten om een zoekgebied
vast te stellen. In deze wordt daarom verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom
het Nollebos.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Jolanda
Inspraakreactie
Graag zou ik meedenken in de mate waarin gastvrijheid kan worden toegepast op de doelgroepen
Independent Explorer en Quality Seeker. Met ruim 25 jaar ervaring in luxe toerisme en kennis van
beide doelgroepen denk ik een waardevolle aanvulling te kunnen leveren op de uitvoer van de
toekomstvisie van toeristisch Vlissingen. Meer informatie www.blijgastvrij.com en
Linkedin.com/in/jolandaoudesluijs/
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college neemt kennis van het aanbod.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Rob Schouw
Inspraakreactie
Als iedere gemeente heeft Vlissingen basiselementen nodig zoals reguliere werkgelegenheid en
voorzieningen. Vlissingen heeft echter, in tegenstelling tot de andere Zeeuwse steden, geen
centrumfunctie voor het omliggende gebied. Een reden temeer om het toerisme te omarmen; daar
waar andere steden de centrumfunctie als extra hebben bovenop hun basale bestaansrecht, ligt het
voor de hand dat Vlissingen voor het toerisme kiest als extra. Inderdaad zijn extra
verblijfsvoorzieningen dan essentieel. Vlissingen als uitvalsbasis om Zeeland te ontdekken, naast al
datgene wat Vlissingen al zelf te bieden heeft. Want Vlissingen zelf biedt voor de toerist zaken die
overig Zeeland nauwelijks kent. Mijn jarenlange omgang met toeristen heeft me geleerd dat de
scheepvaart in al zijn aspecten de grote trekpleister is; het interessegebied waar men met open
mond naar kijkt naast de normale, verstrooiende evenementen die standaard zijn in alle toeristische
omgevingen. Want men moet er voor waken geen kopie te bieden wat elders ook al te beleven valt.
Het moet de moeite waard zijn om helemaal naar Vlissingen af te reizen. De scheepvaart leent zich
ook als slechtweervoorziening; denk aan musea aan land of in het water, boottochten en toeristische
rondleidingen al dan niet mobiel. Omdat toerisme dé toegevoegde waarde is voor Vlissingen, moet
naar mijn mening de gemeente hierin de sturing meer in eigen hand nemen. Dan bedoel ik de
promotie en communicatie dicht bij de consument. De voorzieningen behoren tot de markt, maar de
sturing meer bij de gemeente. De uiteindelijke opbrengst komt tenslotte de gehele gemeenschap,
dus ook het gemeentelijk bedrijf ten goede. Ik wens 'ons' veel succes.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de positieve reactie en suggesties.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ingrid van Dommelen
Inspraakreactie
Maak op de Boulevart 'winkeltjes' al wasr je 'strandmeuk' kan kopen. Zoals badlakens, emmertjesschepjes, zonnebrandcrème ed. Zet een mini Mac Donalds weg ala Fredsons waar je mmenus kan
afhalen, ijsje kan kopen. Zet de pier terug, die de bezetter weg haalde. Maak de pier open om te
eandelenrestaurantjes erop etc. Zet palmbomen weg die wintervast zijn op de Boulevart. Breek die
muur af bij de gevangentoren en zet er ook een open muur, zodat je de zee beter ziet. Geef er
uitgaand gelegenheid voor s'avonds, zoals bijv karaokebar. Ik ben hier vorig jaar uit Brabant komen
wonen en zie het als verse inwoner dat je er best wat van kan maken. Zeker de Pier moet terug, wat
de bezetter verwijderde tegen de invasie. Er komen steeds meer toeristen, en Vlissingen kan zich
neten aan de Zuid Europese Boulevarts.
Beoordeling commentaar College van B&W
Er is een apart traject voor de herijking van de boulevardvisie. Het College zal door middel van de
uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid meenemen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Anneke van der Meulen
Inspraakreactie
Door wat aan de leegstand van de winkels te doen
Beoordeling commentaar College van B&W
Hoewel een toename van het aantal toeristen potentieel een positief effect kan hebben op de
winkels in de binnenstad is de leegstand van winkels geen onderdeel van de toeristische visie. Deze is
belegd in de binnenstad visie van de gemeente Vlissingen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Michiel Buren
Inspraakreactie
Op zich vind ik het plan om iets te doen met de Spuikom niet verkeerd. Echter denk ik dat de
gemeente Vlissingen met een spelletjeshal de plank weer eens goed mis slaat. Waarom moet er een
tweede hal komen? De Carrousel heeft volgens mij nu al moeite om het hoofd boven water te
houden, waarom zou deze dan wel bestaansrecht hebben? Ook denk ik dat het niet bepaald gewenst
publiek aantrekt. Misschien is het een idee om eerst het gedeelte vanaf de Coosje Buskensstraat tot
aan het Scheldeplein en het spuiplein aan te pakken? Dit zou de boulevard en de binnenstad ook
beter met elkaar verbinden! Wat ik ook vreemd vind is dat met het oog op het milieu en
watermanagement, de burgers verteld wordt dat ze maar een grasveld of een daktuin aan moeten
leggen. En de gemeente vervolgens het compleet tegenovergestelde gaat doen, dan geef je toch het
slechte voorbeeld?! Zo wordt de kans wel groter dat kelders gaan overstromen, zonder de ruimte
van de Spuikom waar het water heen kan. Hopelijk kan er een plan komen waar zowel de huidige
inwoners als de toeristen blij van worden. Toerisme is belangrijk, maar inwoners houden het licht
aan. Kijk bijvoorbeeld maar hoe horeca-ondernemers het hoofd boven water hielden door inwoners
toen er eventjes geen toerisme mogelijk was. Dit is ook een wezenlijk risico voor de toekomst waar
rekening mee gehouden moet worden.
Beoordeling commentaar College van B&W
De opmerkingen van de inspreker onderschrijft de visie. Voor de ontwikkeling van de spuikom wordt
een apart traject gestart. De toeristische visie is mede input voor de herijking van de visie op de
Spuikom.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Marco Pieterse
Inspraakreactie
Maritieme karakter versterken door het plaatsen van boeien en ankers op rotondes en langs
toegangswegen, bij kruisingen e.d. Verbinden van historie door informatie borden bijvoorbeeld de
kazematen en andere ondergrondse tunnels. Verduidelijking van bunkers o.a. in nollebos en op kop
van roeiershoofd. Rondvaarten vanaf omgeving timmerfabriek. Uitbreiding met vakantiepark is
mogelijk bij huidige lasloods/jachthaven, en huize martina (zie bijlage). Grote stadscamping is te
realiseren op voormalige sportpark baskenburg(zie bijlage) douche/toiletten zijn vanuit kleedkamers
om te bouwen, kantine als receptie. Onderhoud e.d. zou via Orionis kunnen worden gedaan.
Evenementen zoals kermis en bevrijdingsfestival op Bellamy park houden, geeft meeste sfeer! Voor
verbinding boulevard met centrum zou de coosje buskenstraat uitnogdigender moeten zijn, is nu
doods en verleid niet tot doorlopen naar scheldeplein of spuiplein. Neem een voorbeeld aan de
website van Brielle
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Jorn Niemantsverdriet
Inspraakreactie
Enorm leuk om te horen dat er weer wat geïnvesteerd gaat worden! Op deze manier zijn we zeker op
de goede weg. Het zou goed zijn om de toerist ook welkom te laten voelen middels info punten waar
een balie medewerker zit. Middenin de stad waardoor de toerist ook weet hoe en waar ze wat
kunnen doen!
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de positieve reactie en suggesties. De opmerkingen van de
inspreker onderschrijft de visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Bram Brouwer
Inspraakreactie
wees aub voorzichtig met de Spuikom. Het is één van de weinige plekken met wild groen in het
centrum. Het zou echt eeuwig zonden zijn wanneer dit verloren zal gaan. Zelfs al zou er iets komen
voor bezoekers kijk hoe dat groen behouden kan worden.
Beoordeling commentaar College van B&W
Voor de ontwikkeling van de spuikom wordt een apart traject gestart. De toeristische visie is mede
input voor de herijking van de visie op de Spuikom.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Bas-Jan Spuijbroek
Inspraakreactie
Beste heer Weber, Een prachtig filmpje over de toeristische visie over Vlissingen in 2030,
complimenten. Opmerking die ik aan u wil meegeven is dat er onlangs een rapport is gepubliceerd
door de HZ waar onderzoek is gedaan naar de vraag en het aanbod naar verblijfsaccomodaties.
Uitkomst van dit onderzoek was dat er thans zoveel gebouwd wordt en plannen zijn voor het creeren
van verblijfsaccomodaties dat dit meer is dan er vraag is. Ik vraag hier speciaal uw aandacht voor
zodat de groei van met name grootschalige de accomodaties zoals Brittannia, de Timmerfabriek en
Zeelandtoren niet leidt tot een overcapaciteit. Daarbij stel ik ook de vraag aan welke accommodaties
behoefte is door de toerist. Een trend die de laatste jaren sterk toeneemt vanuit de vraag van
toeristen zijn de kleinschalige B&B's en chalets of vakantiewoningen. In het filmpje wordt tevens
sterk benadrukt dat de toerist van de toekomst meer gebruik zal maken van openbaar vervoer. Is dat
niet wat kort door de bocht ? In het hele mobiliteitsvraagstuk zien we juist meer de verschuiving van
bezit naar gebruik van een vervoermiddel. Moeten we daar niet op inzetten? Verduurzaming door
gebruik van (elektrische) deelauto's in de gemeenten op Walcheren? En dus ook zorgen voor
voldoende parkeergelegenheid juist of alleen voor die deelauto's om het gebruik te stimuleren?
Daarbij zullen we naar mijn mening heel snel veel meer laadpalen moeten gaan plaatsen. In de
randstad loopt men ver op ons voor, hier is nu al met het huidige aantal toeristen een zeer beperkte
capaciteit qua aantallen laadpalen. Met vriendelijke groet Bas-Jan Spuijbroek
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker wijst op een het Hotelmarktonderzoek Zeeland. Dit is een provinciaal brede visie. De
gemeente heeft een eigen onderzoek laten doen (STEC rapport). Volgens dit rapport is er voor
Vlissingen geen sprake van overcapaciteit. De inspreker vraagt ook aan welke accommodaties er
behoefte is. Het STEC rapport geeft aan dat er vooral behoefte is aan accommodaties in het
hoogwaardige en basic segment. Gezien de schaal van Vlissingen deelt het college uw visie dat er ook
kansen liggen voor kleinschalige vormen van verblijfsaccommodaties. Tot slot roept u op om meer
laadpalen te plaatsen. Het college heeft hier aandacht voor, maar is geen onderdeel van deze
toeristische visie.
Tekstaanpassing visie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
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Naam inspreker
Stichting Moerman Promotie Vlissingen / Mieke Lagendijk
Inspraakreactie
Mieke Lagendijk nam namens de Stichting Moerman Promotie Vlissingen deel aan de diverse
bijeenkomsten. Haar inbreng en visie is reeds gegeven via het destijds aan de orde zijnde
invulformulier. Ze vind die mening en visie volledig terug in deze conceptvisie omdat ze vooral het
historisch maritieme verleden van 1500 naar heden en de ligging aan een drukke scheepvaartweg
naar Antwerpen toen heeft benadrukt. Als opmerking heeft ze toen de oververtegenwoordiging van
horeca gelegenheden op een te laag niveau genoemd inclusief de hotels en B&B. Een nieuw Hotel
Britannia op minimaal 4+ niveau met een uitbreiding met wat luxere recreatie- en zorg/service
appartementen is noodzakelijk om kapitaal krachtiger publiek aan te trekken. Uit eigen kring weet ze
dat onder de oud-leerlingen van de HZeevaartschool Michiel de Ruyter veel ouderen na hun
opleiding en werkzame koopvaardij / Loodswezenleven graag terug komen voor een reunie en/of
weekendje in Vlissingen op de Boulevards. Velen hebben gevaren bij de Rotterdamse Lloyd,de KPM
en KJCPL in Ned. Oost Indie.Vroeger hadden we op de Boulevard het Hotel Madjoe waar veel
Indiegangers logeerden.Per slot van rekening is de Willem Ruys ook in Vlissingen gebouwd. Zij zijn
meestal ook wat beter financieel in staat om in goede hotels en restaurants te verblijven. Ook
spreekt hen de historie en de scheepvaart aan met w.s. een bezoek aan het Maritiem Muzeum. Deze
doelgroep zou in het promotie beleid van de Gemeente Vlissingen meer benadrukt kunnen worden.
Het is misschien een aanbeveling om te bevorderen het vestigen in Vlissingen van: 1 een top/sterren
restaurant en/of Indonesische keuken als aanvulling op het huidige assortiment i.s.m.zeeuwse
topkok Sergo Herman uit Antwerpen en Bandoeng uit Souburg 2 Vlissingen als cruisehaven van zowel
rivier-,zee- en kanaalcruises te ontwikkelen in het nieuwe Dokhaven gebied met Hotel de
Timmerfabriek als cruiseboulevard. Vroeger hadden we de Flandria met cruises op de Schelde naar
Antwerpen. 3 De nieuwe extra snelle treinverbinding vanuit de Randstad ook beter aansluiten met
trolly/electrische tram/bus verbinding naar het Centrum en evt uitbreiden over Walcheren langs de
Duinen naar Domburg/Veere/ Middelburg/Vlissingen haven. 4 De Spuikom als slechtweer
voorziening ontwikkelen,maar tevens voorzien met een grote ondergrondse parkeer kelder met
verdiepingen tot Boulevardniveau en dan daarop de bebouwing met vermaak etc. Hierdoor kunnen
de autobezoekers vanaf het straatniveau komende vanaf de Koudekerkseweg direkt eronder
parkeren en ook dicht bij Cinecity en de boulevards met Hotels Arion en restaurants. 5 De grootste
trekker zou de ontwikkeling kunnen zijn van de Nolledijk tot een mondaine wandelpier met een
restaurant op de bestaande bunker. Vroeger had Vlissingen ook een wandelpier die veel bezoekers
trok maar die helaas na de oorlog nooit meer herbouwdis.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Kees Krijger
Inspraakreactie
Blijf bij verbetering van de huidige situatie en wees zuinig op de huidige situatie langs de kust .
Onderhouden van het geheel is mijn indringende advies en meer zeker niet. Voorkom dat het een
Belgische kust wordt of een kust zoals in Cadzand Bad, waar door de invloed van de
projectontwikkelaars alles verpest is en niets meer over is van de ruimte, de rust en de natuur . Onze
kust is overvol ook de rest van Vlissingen is overvol. Concentreer u op beheer en onderhoud van het
bestaande geheel en stop na het Scheldekwartier met bouwen langs de kust, ook op 1 km afstand
van onze kostbare kust. En maak geen kermis van de Spuikom. En wees zuinig op het Nollebos en
zorg dat de huidige bedrijven daar kunnen vertrekken naar een andere lokatie, zonder dat ze kunnen
uitbreiden. Het Nollebos is ooit aangelegd als noodzakelijk stadspark en u bent verplicht aan alle
Vlissingers dit zo te bewaren en onderhouden. Deze mening wordt gedeeld door de meeste
Vlissingers !!! U werkt voor de Vlissingers en niet voor de projectontwikkelaars en hotelexploitanten.
Beoordeling commentaar College van B&W
De opmerkingen van de inspreker onderschrijft de visie. Met betrekking tot de zorg rondom het
Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos en is
daarmee geen onderdeel van deze visie. U geeft aan dat Vlissingen overvol is. Door de aanwezigheid
van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De
welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een
groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Door te kiezen voor een zekere
doelgroep proberen we ook de overlast te voorkomen. De visie stelt voor om vooral een stedelijke
toerist te trekken. Een kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit accommodaties. De
impact op leefbaarheid is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een kwalitatieve groei.
De kwantitatieve groei is op Zeeuwse schaal beperkt.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ton besselink
Inspraakreactie
Ik lees op m'n tablet n summiere visie,er zal toch meer te lezen zijn,graag zou ik wat over de
contrasten willen weten,welke ziet u en welke worden er geschapen om mensen naar Vlissingen te
trekken,kunst,cultuur architectuur en ruimtelijke ervaringen zijn bij uitstek onderwerpen die veel
interesse bij velen wekken ,maar ook n knusse binnenstad met een divers aanbod,de aankleding van
de binnenstad kan groener en beter,de auto uit de binnenstad weren de trots van Vlissingen de
boulevard enkel voor voetgangers en fietsers moet een bloemenzee worden met bomen,geen
palmen,het moet een langgerekt park worden,ik neem aan dat er nog bijeenkomsten zullen zijn waar
over deze visie gesproken kan worden
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
dita daalmeijer
Inspraakreactie
Drie (4?) visies die als drie verschillende worden gepresenteerd terwijl ze niet zonder elkaar kunnen.
Moet beter op reactie elkaar aansluiten: spuikom, toeristische visie, boulevard visie, binnenstad
visie.Nergens heb ik financiële zaken, budgetten, onderbouwingen of maar iets dat met geld te
maken heeft in deze visies aangetroffen. Als er geen budgetten om een visie uit te kunnen voeren
dan is het verspilde moeite deze op te stellen.
Toeristische visie
De telling die via citytraffic wordt uitgevoerd geeft aan dat 74 % van de bezoekers niet de boulevard
of het badstrand bezoekt maar het stadscentrum (pag 10 toerisme vlissingen, inventarisatie). Wat
doen die mensen dan in het centrum? En die komen dus niet op de boulevards? Zelfs als er geen
afsluitingen zijn? Geeft dit dan al niet aan dat de boulevard dus best autovrij kan zijn zonder de
horeca te schaden?
Er wordt terecht opgemerkt dat deze visie tot stand kwam in het pre-Covidl9 tijdperk. Het lijkt op dit
moment waarschijnlijk dat er na Covidl9 een structurele verschuiving zal komen in het soort toerisme
dat mensen zoeken, stedelijk toerisme lijkt nu niet meer van de toekomst. Ruimte zullen de mensen
zoeken.
De independent explorer en de quality seekers zijn bij uitstek gebaat bij een prachtige boulevard
want behalve het museum, de kazematten, iguana (arsenaal lijkt vaak tegen te vallen door gedateerd
entourage) en natuurlijk evenementen valt er in Vlissingen niet veel te beleven voor de stedelijke
toerist. Heeft de schrijver van de nota misschien Middelburg voor ogen gehad. De nota lijkt vooral uit
te willen komen op het creëren van veel vakantiewoningen. Wordt een beetje de kip en het ei. Veel
overnachtingen aanbod zorgt voor veel toeristen en dan komt de aantrekkelijkheid vanzelf?
De gemeente gaat een bredere citymarketing doen....hoe zal de boulevard worden gepositioneerd in
dit verhaal? Het belang van de vlissingse inwoner en het toerisme moet in balans zijn staat in de
inleiding. In al dit toeristisch geweld op een vierkante km (1000 bezoekers per dag meer, als het al
echt uitgesmeerd wordt over het hele jaar. 2000 bezoekers per dag wanneer ze minder regelmatig
komen is waarschijnlijker) lijken de bewoners volledig te worden vergeten. Vooral boulevard Bankert
en Evertsen lijken het zwaar te verduren te krijgen. Waren er bewoners, wijktafels betrokken bij de
totstandkoming van deze visie of waren het alleen de ondernemers die willen bouwen samen met de
gemeente?
Activiteiten op het badstrand georganiseerd door ondernemers voor de vitale mens. Sport
activiteiten en wellness. Valt een radio 538 DJ activiteit die dit jaar zou hebben plaatsgevonden op
het badstrand hier ook onder? Dan wordt het badstrand dus eigenlijk een festival terrein?.
Goed idee om rond het treinstation een openbaar vervoer hub te creëren. Dit zal denk ik vooral
succes hebben als de binnenstad en de boulevards autoluw worden gemaakt. Als je op de boulevard
en in de binnenstad makkelijk met de auto kunt komen laat niet niemand zijn auto staan en zal zo'n
hub niet succesvol zijn. De zonnetrein moet eigenlijk een prominentere rol (uitbreiding) krijgen. de
provincie is samen met een aantal gemeenten gestart met een onderzoek naar de effecten van
toerisme op de leefomgeving. In de loop van 2019 zal dit onderzoek worden afgerond en beschikbaar
komen. Is dat er al? Ik zie daar
geen enkele verwijzing naar maar die heb ik misschien gemist.
Ten aanzien van de SWOT analyse
Bedreiging:
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In de zomer is sprake van een groei van aantal toeristen, maar in het laagseizoen is het aanbod te
groot voor het beperkt aantal toeristen, in deze visie wordt vermeld dat daar aandacht voor zal zijn
maar iets concreets is me niet opgevallen
Zwakten
Veel zorgvoorzieningen geclusterd in en rond het centrum van Vlissingen. Ik zou dit een sterkte
willen noemen. Mensen die in een zorginstelling wonen moeten ook in de binnenstad met alle
voorzieningen wonen en deel uitmaken van de stad. Het moet fijn zijn oud te worden in Vlissingen
Te klein aanbod arbeidskrachten...hoe gaan we dit oplossen als we ook nog 50% meer toeristen naar
binnen halen. ?
Voor de boulevard visie:
de gemeente zou de hele populatie van Vlissingen moet betrekken bij de herijking en niet alleen de
boulevard bewoners, alle Vlissingers hebben last en genot van de boulevard.
Boulevard visie
De boulevard moet meer bieden dan deze nu doet. Hier volgen wat ideeën voor de boulevard die
verrijkend kunnen zijn en aansluiten op het idee dat het een verblijfsplek moet zijn waar iedereen
zich thuis kan voelen. Jeu de boules plek (boulodrome) ism de lokale vereniging (kunnen prachtige
wedstrijden organiseren op deze locatie), Vissers iets voor de vissers (evenementen), betere
toegankelijkheid, ze staan nu vaak met gevaar voor eigen leven en benen te balanceren op de keien
bij boulevard de Ruijter. Een honk voor de zeezwemmers die nu (en vooral in voor en na seizoen)
altijd aan de elementen overgeleverd, zich in hun pakjes hijsen zonder fatsoenlijke voorzieningen.
Midget golf. Een permanent beach volley bal veld, skelterbaan voor kinderen (zonder motoren
uiteraard). Behendigheidsparcours voor MtB. Klimwand tegen de muur op de glooiing. Skeelerbaan,
baan voor hardlopers. Muziektent voor de orkesten, winkeltjes met vakantiespul (zonnebrand,
emmertjes en schepjes), veel ruimte voor voetgangers (dat is er nu eigenlijk veel te weinig).
Fietspaden met gescheiden rijrichting i.v.m. veiligheid en verschil in snelheden van de verschillende
categorieën fietsers.
De strandvoetballers die nu iedere zondag een clubje vormen zouden misschien kunnen uitbreiden.
Vliegerevenementen (winkel?). kranen voor 'voetenspoelen' op de boulevards, de enige die er was is
verdwenen. Meer douches (ook in voor en na seizoen) Zomeractiviteiten voor kinderen. Veel meer
gemakkelijke op en afgangen naar de glooiing, toegankelijk voor rolstoelers/scootmobiles. Minder
ruimte voor blik. Meer (veel meer) fietsenstallingen.
Meer aandacht voor hetgeen dat voor de boulevard gebeurd. Een gids/panelen die uitlegt hoe het zit
met de beloodsing, schepen, lading etc. Maritieme ervaringen bieden.
Is het technisch mogelijk is vergroenen door aanplanten van gras, bomen? Meer vlaggen en andere
sfeer makende objecten? Meer kunst? Een veel beter onderhoudsplan. De boulevard ziet er hier en
daar uit alsof we de waarde er niet van kennen, gras kniehoog, losse stenen, haveloos
straatmeubilair en bloembakken.Hondehaltes op de boulevard, uitlaatplek,
Speeltuin(en)/speeltoestellen. Betere strandopgangen naar het strand vanaf de glooiing. Meer
vuilnisbakken die in ieder geval 's avonds worden geleegd zodat de meeuwen in de nacht geen kans
maken! Drinkkranen. Openbare toiletten. Straatmeubilair dat èn goed zit èn er mooi uitziet. Die oude
verveloze planken schilderen of weg ermee.
Samengeval: Voorzieningen voor toerist èn inwoner zodat de urban explorer zich kan mengen onder
de lokalen en ook mooie voorzieningen zodat de quality seeker aan z'n trekken komt, zijn de
vastgoedontwikkelaars/uitbaters uiteindelijk ook blij.
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker gaat vooral in op de kansen en bedreigingen op de boulevards van Vlissingen. Er loopt
een apart traject om tot een herijking van de boulevardvisie te komen. De toeristische visie is mede
input voor deze herijking.
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Daarnaast vraagt de inspreker of de diverse visies op elkaar zijn afgestemd. In de toeristische visie is
rekening gehouden met de diverse andere vastgestelde visies. Om de afstemming te borgen werkt
de gemeente aan een strategische visie. Het is onzeker wat Covid-19 zal doen, maar de cijfers van
NBTC gaan uit van toeristen in een straal van 500 km (buurlanden) waarbij de verwachting is dat het
effect beperkt zal blijven. Het effect van Covid019 kan dichter bij huis zijn. We zien nu als dat dankzij
Covid-19 een andere groep naar Zeeland komt. Dat zou betekenen dat de potentiele groei nog hoger
ligt dan in de visie genoemd en is er meer behoefte aan deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Tim de Witte
Inspraakreactie
Goedenavond, Na het kijken van het filmpje en lezen van de tekst wordt ik minder enthousiast dan
de bedenkers. Er wordt gesproken over Vlissingen bereiken per fiets of met het OV. Wordt er ook
gedacht dat de toename van toerisme ook een toename van het aantal auto's betekent? Als inwoner
wordt ik niet erg blij van in de file staan van en naar mijn werk. Herinrichting of vergroten van de
Sloeweg zal bijdragen aan bereikbaarheid. Dit zie ik nergens terug in de plannen. Ook word er
gesproken van accommodatie binnen 1km van de kust vanaf het station tot aan de gemeente Veere.
Dergelijke uitspraken maken mij bezorgd. Met afgrijzen kijk ik naar dorpjes als Dishoek, verpest
onder de noemer toeristme. Behoud de groene boulevard en de rust die daar heerst. Behoud het
Nollenbos in de staat zoals het nu is. Mijn leefbaarheid verbetert niet door meer toeristme, meer
mensen, meer accommodaties meer verkeer, meer bebouwing. Waarom zou ik als belasting
betalende Vlissinger enthousiast worden van dergelijke plannen? Welk voordeel heb ik als inwoner?
Welke regio of plaats is nu echt vooruit gegaan door onze huidige vorm van toerisme? Bij voorbaat
dank voor uw interesse. Hopelijk is er nog een inspraak avond en worden deze plannen niet
klakkeloos doorgevoerd.
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker spreekt zijn zorg uit over de bereikbaarheid met de auto voor de eigen inwoners. Het is
daarom dat in de toeristisch visie ingezet wordt op gebruik van onder andere openbaar vervoer. De
inspreker spreekt de zorg uit over de bebouwing aan de kust. In de kustvisie zijn hiervoor kaders
geschetst. Deze toeristische visie sluit aan op de kustvisie. Door de aanwezigheid van toeristen in
Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn
van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is
ook in het belang van de eigen inwoners.
Tekstaanpassing visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Rutten
Inspraakreactie
Geen recreatie huisjes od. in het Nollebos!!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Harbers
Inspraakreactie
Blijf van het Nollebos af, geen recreatie woningen in het Nollebos!!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Jean-Marie van Isacker
Inspraakreactie
Beste College, Ik maak heel even gebruik van dit formulier om te reageren want ik maak me best
zorgen. Ik ben verbijsterd dat u nergens melding maakt van het feit dat Vlissingen zowel een bos als
een park heeft. Ik kan hieruit alleen maar concluderen dat dit bewust is gedaan omwille van de
MAATSCHAPPELIJKE GEVOELIGHEDEN, of erger, dat u het domweg VERGETEN bent. In het eerste
geval is dit bij u een gewoonte geworden de laatste drie jaar sinds het genomen raadsbesluit van
december 2017 over de toekomst van de twee exploitanten. In het tweede geval zou het betekenen
dat u gewoon voortborduurt op het inmiddels bekende stramien van wanbeleid die ons de laatste
decennia al meer dan honderd miljoen euros heeft gekost met als gevolg de 'oh zo' aangename
artikel 12 procedure. Totale chaos, hulpeloosheid en de bedelstaf. Mooie beelden, leuke
teleprompter tekstje voor de heer Stroosnijder met een herhalende dreuntje over 30 % hier en
Spuikom daar ALLEMAAL opgenomen in ons MuZEEum. We moeten dus ervan uitgaan dat het
bouwen in het park nog steeds op uw agenda staat en dat dus dientegevolgen straks geen mooi park
meer is voor de toekomstige vermogende Belgen en Duitsers die hier komen voor de rust en stilte en
die u 'oh zo' graag wilt hebben. Nu nog een gevangenis voor de vaccin weigeraars en is het
troosteloze plaatje compleet. Jean-Marie van Isacker Voorzitter Stichting VanWoelderenpark
www.vanwoeldernpark.nl
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C.But-Joustra
Inspraakreactie
Onderzoek de mogelijkheid voor camperplaatsen op het eiland (het rondje achter de politiepost),
met een loosput en afvalbak. B.v. voor een bedrag van €5,- vandaar uit zijn er voor camperaars
verschillende mogelijkheden, fiets, boot, trein of watertaxi. Onderzoek de verbindingsmogelijkheden
van de watergangen voor kano en of suppen. Ook het kanaal biedt mogelijkheden. Verder evt
mogelijkheid voor workshops/ voorlichting rescueterrein, en touwslagerij etc
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties en in de uitvoering zal gekeken worden welke
passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen
Inspraakreactie
Namens de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen kan ik U melden dat de Toeristische Visie 2030
onderwerp van gesprek reactie was op een recente bestuursvergadering van onze stichting. Er was
lof voor de zorgvuldige en goed gedocumenteerde wijze waarop de randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van de toeristische sector in onze stad zijn onderzocht en in beeld gebracht.
Op het gebied van die invulling doen wij als Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen graag een
handreiking naar de gemeente. Wij werken aan een conceptueel plan voor een informatiecentrum
dat de geschiedenis van Vlissingen door de eeuwen heen illustreert als frontstad. Wij denken dat een
dergelijk centrum een aantrekkelijke bestemming kan zijn voor het soort toeristen dat wij als stad
hopen aan te trekken en dat zich duidelijk zal onderscheiden in thematiek en vormgeving van de vele
grotere of kleinere presentaties van een plaats in de tweede wereldoorlog die Zeeland reeds kent.
Ik spreek gaarne de hoop uit dat wij als stichting in overleg met de gemeente de gewenste plek
binnen deze nieuwe structuur zullen vinden en verzeker U dat onze ambities even hoog liggen als die
welke het stadsbestuur in deze toeristische visie ontvouwt!
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de positieve reactie en suggesties.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ton besselink
Inspraakreactie
Ik lees op m'n tablet n summiere visie,er zal toch meer te lezen zijn,graag zou ik wat over de
contrasten willen reactie weten,welke ziet u en welke worden er geschapen om mensen naar
Vlissingen te trekken,kunst,cultuur architectuur en ruimtelijke ervaringen zijn bij uitstek
onderwerpen die veel interesse bij velen wekken ,maar ook n knusse binnenstad met een divers
aanbod,de aankleding van de binnenstad kan groener en beter,de auto uit de binnenstad weren de
trots van Vlissingen de boulevard enkel voor voetgangers en fietsers moet een bloemenzee worden
met bomen,geen palmen,het moet een langgerekt park worden,ik neem aan dat er nog
bijeenkomsten zullen zijn waar over deze visie gesproken kan worden
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
ELM Hontele
Inspraakreactie
Ik heb de visie gelezen en vindt dat de Vlissingers hun stukje bos Natuur moeten behouden zeker niet
verdere bebouwing laten plaatsvinden. Voor de uitbater van de kanovijver kan van mij aan de
overkant van de Van Woelderenlaan een nieuwe locatie gebouwd worden dat kan aan het water in
verband met kano verhuur.Een kanoroute door de waterpartijen is gezien zout/zoet scheiding niet
mogelijk of er moet een sluisje komen .
Verder moet meer op de hotel functies meer druk gezet worden dus hotelnieuwbouw op o.a
Boulevard maar niet in het schaarse natuurgebied ook geen veerblijflocaties in het Nollebos Er is
voor de toerist wel een huisje te huren op het volgebouwde ex minie golfbaan en kampeerterrein
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Stichting Vlissingen Binnenstad aan zee
Inspraakreactie
Reactie op concept Toeristische Visie “Stedelijk toerisme op de grens van land en water” van
stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee
VISIE
Uitgangspunt: Toerisme is voor Vlissingen een belangrijk verdienmodel.
Sluit de visie aan op de visie: Vlissingen Binnenstad aan Zee 2022 die in 2019 door de Raad is
vastgesteld?
Sluit de visie aan op andere relevante beleidsvisies (bijv. op ruimtelijke plannen, Horecavisie, etc.)
Strekt de visie zich over voldoende met toerisme samenhangende aspecten en stakeholders van de
(Vlissingse) samenleving uit? Doet zij dat in voldoende mate en houdt ze in voldoende mate rekening
met het feit dat alles permanent in verandering is? Denk aan:
- (Water) sport / Cultuur /Historie
- Compensatie Markaz (is een extra aansporing en biedt o.i. extra mogelijkheden)
- Duurzaamheid / Energie
- Vervoer / verkeersdruk / parkeren
- Corona (effecten op gezondheidsgevoel, reisgedrag, leeftijd)
Monitoring: meten is weten: wat wordt precies gemeten en met welk doel? Zijn er grenswaarden
geformuleerd, welke waarden worden als referentie gebruikt?
DOEL
Groei verblijfsrecreatie en dagtoerisme. Betreft economische doelen direct aan toerisme gerelateerd.
Geformuleerd adhv pre-corona gegevens NBTC en STEC. Is dat voldoende basis?
Afhankelijk van aspecten die mogelijk ook deel gaan uitmaken van de visie (zie vraag onder kopje
Visie) kan het aantal doelen mogelijk uitgebreid worden.
Dientengevolge kan ook het aantal stakeholders toenemen / veranderen.
Is er een relatie gelegd met grenswaarden van te monitoren (bij)effecten? (zie ook vraag bij Visie)
HOE
Is er een aantoonbare, goed onderbouwde relatie tussen doelen enerzijds en inzet van middelen en
wijze van aanpak anderzijds?
Met andere woorden: leidt naar verwachting de voorgestelde aanpak tot het gewenste doel?
Zijn er meerdere doelgroepen denkbaar waarop Vlissingen zich kan richten? Te denken valt aan
Nederlanders (weg in eigen land neemt door Corona enorm toe) en arbeidsmigranten als gevolg van
havengebonden bedrijvigheid
Is verdeling van verantwoordelijkheden tussen publiek en privaat de juiste verdeling? Wat doet de
gemeente om er voor te zorgen dat de private sector gestimuleerd wordt om met de beoogde
concrete acties aan de slag te gaan. Van belang is dat de gemeente haarscherp aangeeft welke rol zij
bij de uitvoering op zich neemt (aanjager, faciliteerder, opdrachtgever, ruimtelijke ontwikkelaar,
normsteller, toezichthouder, handhaver) zodat duidelijk is wat het speelveld voor private initiatieven
is.
Zijn governance aspecten in de overweging mee genomen?
Leidt de verdeling van verantwoordelijkheden tot meerwaarde van het beoogde toeristische product /
imago?
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Aansluiting op compensatie (bereikbaarheid en Delta Kenniscentrum) biedt wellicht extra
mogelijkheden in focus en middelen.
WAT
Er is een globale schets gemaakt van de uitvoering.
Kan nu reeds aangegeven worden of de richting juist is en/of aan voldoende maatregelen wordt
gedacht?
Wat gaan we meer doen, wat minder en wat anders? Omdat de gesprekken altijd heel erg snel over
concrete voorstellen gaan:
Kan aangegeven worden welke concrete acties door de gemeente bij voorrang (bijv. laaghangend
fruit) waardevol geacht worden en daarom gestimuleerd/aangejaagd zullen gaan worden? En waar
die stimulering dan uit bestaat? Bijv. kleine, eenvoudige goed zichtbare verbeteringen in de stad,
watergerelateerde/maritiem gerelateerde acties als varen e.d.
Aanpassen van de boulevard ter benutting van haar kwaliteit ipv het eindeloze gepalaver over wel of
geen auto’s.
Geef aan welke locaties met welk doel en in welke samenhang met de omgeving voor nieuwe
“attracties” en voorzieningen ontwikkeld gaan worden : Spuikom, Zeilmarkt c.a., Nollebos, etc. Wat
wordt verstaan onder een volumeproduct?
Maar ook :
 Stationsgebied en opdracht vanuit compensatieprogramma (bereikbaarheid)
 Het gebied rond het Dok (groot nieuw publiek gebied met mogelijkheden)
 Probeer ontwikkeling Delta kenniscentrum te benutten voor / te betrekken bij uitwerking van
toeristische profilering
 Hoe de informatie verstrekking aan de toeristen aangepakt gaan worden : bijv. een
programma van eisen voor een x-aantal jaren en de mogelijkheid om partijen hierop te laten
inschrijven.
 Vermijding van overlast situaties bij drukbezochte evenementen.
Beoordeling commentaar College van B&W
U vraagt of deze toeristische visie aansluit bij de visie Vlissingen Binnenstad aan Zee 2022. De
binnenstad visie werkt met vijf pijlers: Vlissingen versterkt haar identiteit; Vlissingen is de
aantrekkelijke binnenstad (vergroot de beleving), Vlissingen trekt nieuwe bezoekers aan; Vlissingen
heeft ondernemende ambassadeurs; Vlissingen is de thuishaven. De toeristische visie werkt met
name de eerste drie pijlers uit voor de bedrijfstak toerisme en heeft het begrip ambassadeurs (de
vierde pijler) opgepakt.
U vraagt hoe de visie is afgestemd met andere beleidsvelden. In de toeristische visie is rekening
gehouden met de diverse andere vastgestelde visies. Om de afstemming te borgen werkt de
gemeente aan een strategische visie.
U wijst erop dat alles permanent in verandering is. De visie is richting geven in een veranderende
samenleving. In de uitvoeringsagenda er zijn evaluerende momenten ingebouwd. In dit kader
verwijst u naar Corona. Het is onzeker wat Covid-19 zal doen, maar de cijfers van NBTC gaan uit van
toeristen in een straal van 500 km (buurlanden) waarbij de verwachting is dat het effect beperkt zal
blijven. Het effect van Covid-19 kan mogelijk dichter bij huis zijn. We zien nu al dat dankzij Covid-19
een andere groep toeristen naar Zeeland komt. Dat zou betekenen dat de potentiele groei nog hoger
ligt dan in de visie genoemd en is er meer behoefte aan deze visie.
U vraagt of er al grenswaarden, specifieke doelen, etc. zijn om te monitoren. Gebleken is dat de
kennis beperkt is. In de uitvoeringsagenda zal opgenomen worden dat samen met de stakeholders
gewerkt gaat worden aan onderzoek. Hieruit kunnen dan bijvoorbeeld referentiewaarden worden
vastgesteld.
U geeft de suggestie om het aantal doelen uit te breiden als gevolg van bijvoorbeeld Covid-19. U
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geeft de suggestie om ook naar andere doelgroepen te kijken, zoals arbeidsmigranten. Er is in deze
visie gekozen om toerisme te zien als bedrijfstak. Hierbij worden trends en ontwikkeling en een
groeipotentieel in beeld gebracht zonder uit te spreken welk belang een voorkeur heeft in een
integrale beleidsafweging. Met deze visie wil het college ook toerisme specifieker mee laten wegen
in alle beleidsafwegingen van de gemeente Vlissingen. Daarmee zal deze visie niet uitgebreid worden
met andere doelen of doelgroepen.
U vraagt naar specifieke uitwerkingen. De visie is kadergevend en is daarmee een basis om in
beleidsbesluiten specifieker uit te werken. Een specifieker uitwerking zal terug komen in de
uitvoeringsagenda 2021-2024
Het college dankt de stichting voor de suggesties ten behoeve van de uitvoering. In de
uitvoeringsagenda zal gekeken worden of uw voorstellen en suggesties passen binnen het toeristisch
beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
John van der Heijden
Inspraakreactie
Geen toeristische overnachtings mogelijkheden in het Nollebos Westduin gebied. Geen huisjes ons
bos.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Bet Busink-Kooijman
Inspraakreactie
Het is een grove en grote schande dat de groene longen van Vlissingen, te weten het Nollebos en
Westduinpark ten prooi vallen aan het grote geld en er godbetere een vakantie park met ontelbare
huisjes van wordt gemaakt. De ongerepte en bijzondere zilte natuur mag niet ten faveure van
failliete ondernemers verloren gaan.
Bouw verdomme eens hotel Brittannia af en blijf af van dat laatste stukje groen wat in deze tijden
van klimaatverandering met steeds meer hittegolven, zo nodig is voor de afkoeling van onze stad!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

55

46

Naam inspreker
Monique Stolk
Inspraakreactie
Het zou jullie, als gemeente, sieren om onder de bewoners van Vlissingen een referendum te houden
over de bebouwing van het Nollebos/Westduinpark.
Ik heb namelijk heel sterk de indruk dat er onder de burgers (aka belastingbetalers) weinig tot geen
draagvlak voor deze plannen zijn.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

56

47

Naam inspreker
L Bakhuys
Inspraakreactie
Blijf af van het Nollebos en de strook daar omheen. Plaats vakantie woningen op het terrein dat voor
de mariniers kazerne bedoeld was
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Mini Rijsdijk-Gaal
Inspraakreactie
Met verbazing heb ik vernomen dat de gemeente Vlissingen opnieuw laat onderzoeken welke delen
van de kuststrook bebouwd kunnen worden inclusief het Nollenbos en omgeving waar zoveel
inwoners reeds eerder tegen hebben geprotesteerd. Kennelijk is het de bedoeling om ons weg te
jagen en een vloedgolf aan toeristen binnen te halen. Straks is het hier onleefbaar en krijgen we
Amsterdamse toestanden over ons heen. Nogmaals handen af van de natuur...wilt voldoen aan de
Europese normen betreffende de C02 uitstoot dan zult u het beetje natuur wat we hebben moeten
koesteren. Het is een schande dat er niet geluisterd wordt naar de inwoners van Vlissingen
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
R. Jobse
Inspraakreactie
Het draagvlak voor wederom een park vol met huisjes is nihil in Vlissingen en omstreken. Dat is reden
genoeg om deze waanzin niet door te drukken ten faveure van 1 wethouder en 1
projectontwikkelaar. Zeeland heeft er schoon genoeg van.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ineke Kroon
Inspraakreactie
Bebouwen van het weinige groen in Vlissingen is niet gewenst door de meeste bewoners van
Vlissingen. Het Nollebos is van de bewoners van deze stad, niet van ondernemers die hun failliete
bedrijf willen redden. De opwarming van de aarde en steden zou toch bij de gemeente Vlissingen
bekend moeten zijn, waarom blijft de gemeente dan zo hardnekkig over het bebouwen van een bos?
Wie dient hier nou welk belang? Hou op met deze onzalige plannen, er zijn genoeg andere plekken in
Vlissingen waar accomodatie voor toeristen gebouwd kan worden. Bescherm wat van waarde is!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

60

51

Naam inspreker
Ineke Schot
Inspraakreactie
Wij zijn het helemaal eens naar wat Bet Busink en Ruud Busink schrijven. Het nollebos is het enige
stukje groen in Vlissingen, werd nog geholpen met aanleggen door mijn schoonmoeder mevr Maes in
1944.
Laten we dit kleine stukje groen behouden. Zoals Bet Busink schrijft: de aarde warmt steeds meer op
en groen hebben we hard nodig. Volgens mij staan er genoeg vakantie verblijven in Vlissingen. Het
hoeft hier ook niet overvol te worden. Hopelijk wordt er naar de bevolking geluisterd en niet naar
geld.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Jorge Lopes
Inspraakreactie
Vlissingen is meer dan een toeristische melk koe. Investeer in leefbaarheid, duurzaamheid en
toekomst voor reactie bestaande maar vooral nieuwe bewoners. Daar ligt de toekomst van
Vlissingen, anders kijkt u tegen (mede door vergrijzing en sterfte) een leegloop van de stad tot deze
nog enkel dient als vakantiepark voor Duitsers.
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
hannie van keulen
Inspraakreactie
geen bebouwing nollebos
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
vereniging Bescherm de Delta
Inspraakreactie
Vereniging Bescherm de Delta is voor he5 behoud van he5 open wijdse Zeeuwse landschap. Wij zijn
tegen de bouw reactie van grote vakantieparken, tegen beperking van de publieke ruimte langs
oevers en duinen en stranden. Wij zijn tegen he5 bouwen op waterkeringen duinen e.d. Ook zijn wij
tegen het bouwen op het water. Wij hebben kennisgenomen van de Toeristische visie 2030. Wij zijn
tegen het bouwen in het Nollebos en Westduinpark. Geen uitbreiding van strandslaaphuisjes.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
M. Damen
Inspraakreactie
Het bebouwen van het Nollebos en Westduinpark is door veel Vlissingers niet gewenst. Het enige
stukje groen waar reactie men als Vlissinger even kan relaxen. Het enige stukje groen waar wij zo
trots op zijn. Waar wij complimenten over krijgen van de Belgische toerist, die hier ook de
combinatie van zee, duinen, bos en wandelpaden zo bijzonder vindt. Haal het weg en zij blijven ook
weg.
De bijzondere natuur kan toch niet moeten wijken voor voor de mens die nog meer geld wil? Zeker
niet in deze tijd, waar men het tij probeert te keren betreffende de klimaatverandering. Laat het
laatste stukje groen in Vlissingen zoals het is en luister naar de bewoners die oh zo graag gebruik
maken van dit prachtige stukje Vlissingen.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Wmo-adviesraad Vlissingen
Inspraakreactie
Wij adviseren u dat er in de toeristische visie rekening gehouden wordt met het VN-verdrag voor
mensen met een beperking en het handboek toegankelijkheid openbare ruimte (indien dit dan
gereed is*).
Zorg ervoor dat 'inkomende toeristen' en de 'traditionele Zeelandbezoeker' zich welkom voelen in
Vlissingen, hieronder vallen ook de toeristen met een beperking.
Dit valt te bereiken door onder andere verblijfsaccommodaties, horeca, (dag)attracties en
evenementen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Openbare toiletten voor
iedereen zijn tevens noodzakelijk voor iedere toerist.
Bovendien is het van belang dat het openbaar vervoer vanaf het NS-station toegankelijk is voor
iedereen. Daarnaast moet inclusie en toegankelijkheid duidelijk gecommuniceerd worden via
begrijpelijke (digitale) informatie.
Beoordeling commentaar College van B&W
U vraagt naar een specifieke aandacht voor mensen met een beperking in de toeristische bedrijfstak.
Het college is van mening dat dit niet alleen voor de toeristisch bedrijfstak geldt, maar een integraal
aspect is van onze samenleving. Daarom zal uw oproep niet apart worden opgenomen in de visie,
inclusiviteit is een aspect dat speelt bij alle facetten van het gemeentelijk beleid . We zijn het met u
wel eens dat hiervoor continu aandacht voor moet worden gevraagd. Het College zal door middel
van de uitvoeringsagenda uw suggesties mee nemen welke passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ron Davidse
Inspraakreactie
De gemeente Vlissingen wil zich gaan profileren als een toeristische trekpleister waar mensen ook
gaan verblijven. Tussen de regels door lees ik dat dit met name een ambitie is, geïnitieerd door
ondernemers. Van hen wordt dan ook verwacht dat zij de initiatieven nemen die de gemeente maar
al te graag ambtelijk zal faciliteren, en waar expliciet nodig zal de gemeente zelf dan nog investeren.
De gemeente Vlissingen wil daarbij niet te moeilijk doen en het de ondernemers zo makkelijk
mogelijk maken. Daar zijn voorbeelden van. Het is duidelijk dat de ondernemers in deze het initiatief
nemen en dat de gemeente hen daarin ondersteund, zo staat nagenoeg letterlijk te lezen. Ik vind het
zorgelijk dat de gemeente hierin dan zo weinig leidend is.
De rapporten "Toerisme Vlissingen 2019" en "Stedelijk Toerisme Op De Grens Van Land En Water"
liggen aan de basis van vermeende toeristische ambities. Maar wat levert het nu allemaal per saldo
op en voor wie? Buitenom het gegeven dat in de eerder genoemde rapporten niet alles even feitelijk
is en ook nog veel zaken weinig inzichtelijk worden gemaakt, vraag ik me onder andere het volgende
af.
- Toerisme in Vlissingen, zit dat in het Vlissingse DNA? Zit die gastvrijheid van de bewoners,
waar ook een beroep op wordt gedaan, er wel in? Of varen wij mee op de waan van de dag
dat toerisme de oplossing is voor al uw (financiële) problemen? Voor andere gemeenten op
Walcheren ligt dat beslist anders en is toerisme al jaren ingebed in die (dorps)cultuur. Dit is
voor Vlissingen anders; dit is een arbeidersstad en voor dagjesmensen. Het heeft ook weinig
unieks te beiden, behalve de boulevards.
- De financiële kant van de zaak voor de gemeente Vlissingen wordt niet helder gemaakt. Er
wordt wel gestrooid met bruto opbrengsten voor bijvoorbeeld de gemeente, maar wat zijn
nu de netto inkomsten uit dat toerisme? M.a.w. wat zijn de andere, kostelijke, inspanningen
verbonden aan dat toenemende toerisme. Studies laten zien dan dat die winst marginaal is.
Dus hoe zit dat dan in Vlissingen qua netto opbrengst voor de gemeente? Hoe ziet die
rekening er uit?
Ook de bijdrage voor het midden- en kleinbedrijf is beperkt. Het aantal zelfstandig MKB'ers in
Vlissingen is beperkt en zij houden nu het hoofd boven water door de Vlissingers zelf en niet
door de verdwaalde toerist. Alleen 'ketens' zullen hun omzet wellicht zien verhogen, maar
dat verdwijnt in de zakken elders en komt beperkt terug in de Vlissingse economie.
Werkgelegenheid dan. De invloed hierop is ook minimaal en zou voornamelijk de horeca
betreffen. Sowieso heeft de horeca moeite aan personeel te komen en veelal is het werk in
de toeristenindustrie lager gekwalificeerd dan gemiddeld, voor weinig uren, wordt men
minimaal betaald, moet men personeel werven van elders en neemt men het in de horeca
niet zo nauw met de belastingmoraal (ja/ u leest het goed). Onder de streep profiteren alleen
de ondernemers (inclusief de projectontwikkelaars) en dit mag ten koste gaan
van.............veel, zo niet alles. En steeds is het gebruikte argument dat het goed is voor
Vlissingen en de Vlissingers. Oh ja? Alle (grove) winsten vloeien slechts in de richting van een
beperkt aantal ondernemers, die echt niet het beste voor hebben met Vlissingen en het niets
kan schelen wat het de gemeenschap kost, nu en later. Het is puur eigen gewin, eigen
belang, met een eigen agenda.
- Ook maak ik me zorgen over de druk op de sociale cohesie in Vlissingen in het algemeen en
in het centrum (inclusief boulevards) in het bijzonder. Nu al is te ervaren dat door
particuliere verhuur aan toeristen, verhuur aan studenten, verhuur aan arbeidsmigranten,
andere commerciële verhuur en het verhoogde aandeel huizenbezit door o.a. Belgen en
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Duitsers, een grote impact heeft op de Vlissingse samenleving. Ook de hiermee gepaard
gaande onevenredige stijging van de huizenprijzen, in een krappe huizenmarkt, draagt bij aan
een uitholling van Vlissingen en Vlissinger zijn; het Vlissingse DNA verdunt zich en het
eigenzinnige karakter, voor zover nog aanwezig, verdwijnt. De vergrijzing draagt ook hier
sterk aan bij en zal een steeds groter negatief stempel drukken in het algemeen en op
economisch Vlissingen in het bijzonder (inclusief de gemeentelijke financiën). In geen van de
twee rapporten echter, zie ik een gedegen inventarisatie van het totale woninggebruik. Ook
zie ik geen extrapolatie van de particuliere (vakantie)verhuur naar werkelijke verhuurcijfers;
als particuliere verhuurder geef je immers minder verhuur op (mag niet, maar ja). Je vraagt
je ook af hoe de demografische ontwikkeling is ten gevolge van de arbeidsmarkt en deze
vermeende toeristische ontwikkeling. Ik vind dit nergens terug en dat zou je wel verwachten
als we het over 'visie' hebben.
Verder zie ik nergens in de rapporten terug wat de impact is van de toeristische
ontwikkelingen voor Vlissingen en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van
verblijfsaccommodatie op de natuur in de breedste zin van het woord. Er wordt wel
geopperd dat men inzet op de ontwikkeling van de kilometerlange kuststrook, van
weerstation tot gemeentegrens Veere (Galgeweg), maar hoe past dan de Vlissingse ambitie
in de "Zeeuwse Kustvisie". Met name de versterking en instandhouding van de
kustverdedigingswerken en het behoud van de landschapswaarden zie ik nergens terug. Ik
verwacht dat de gemeente Vlissingen zich toch aansluit bij die Zeeuwse Kustvisie en zich
sterk maakt voor het onvoorwaardelijk behoud van die natuurwaarden. Zowel voor het
Nollebos, Westduin, Spuikom als de zogenaamde Groene Boulevard. En dit niet verkwanseld
voor een grijpstuiver aan een ondernemer om er weer iets afzichtelijks van te maken.
(Voorbeelden genoeg.) Spreek je als gemeente eens uit voor natuurbehoud, en beperk de
ontwikkeling tot één of andere 'ervaring' tot het uiterste. Ook de verhuur van
slaapstrandhuisjes en het steeds meer oprekken van het 'strandseizoen' verdient hierbij
aandacht. De bescherming van onze kustverdediging komt hierbij in het geding; natuurlijk
aangroei van de duinen wordt steeds beperkter en het steeds meer betreden van de duinen
verzwakt deze en is een slechte zaak. Het belang van de natuur wordt steeds belangrijker,
ook in beleid; mondiaal, Europees, nationaal, en dat zou ook op gemeentelijk niveau zo
moeten zijn. Ik vind hier niets van terug (behalve dat er misschien te weinig laadpalen zijn
voor elektrische auto's), en dat is een kwalijke zaak. Of neemt de gemeente hier alvast een
voorschot op om de natuurwaarden van genoemde gebieden coüte que coüte te grabbel te
gooien ten faveure van het vermeende ondernemerschap van een enkele partij.
En zo zijn er nog wel een aantal algemene zaken te noemen die indirect relateren aan
toeristische groei: overlast, handhaving, gezondheidszorg, verkeersproblematiek, effect op
erfgoed, enz.
Misschien is het voor de gemeente Vlissingen nu, met een nog onbekende impact van
COVID-19 op de economie, beter om een gestructureerd begin te maken met het
verminderen van de 'Zwakten' en 'Bedreigingen' uit de SWOT-analyse. Daaruit zou dan
zomaar een natuurlijke groei van het geambieerde toerisme kunnen volgen,
o Zwakten:
• Fysieke samenstelling stad: ontbreken van een logische verbinding tussen
bezoekershotspots (winkelcentrum, Boulevard, Bellamypark, Arsenaalgebied, etc.)
• Vlissingen heeft geen sterk statement product waardoor een toerist bewust naar
Vlissingen komt.
• Het aanbod dag recreatieve voorzieningen is gedateerd.
• Divers evenementenprogramma geconcentreerd in het hoogseizoen
• Eenzijdig horeca-aanbod aan de Boulevard
• Kwaliteit van de horeca wordt als matig ervaren
• Kansen voor groei via luxe onderscheidende vakantiebeleving sluit onvoldoende aan bij
het huidige aanbod horeca, winkels en hotels.
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• Afstand boulevard - centrum zonder heldere verbinding
• Mobiliteitsknooppunt bij station (trein, ferry, zonnetrein, watertaxi) onvoldoende
duidelijk voor bezoekers
• Zichtbaarheid van het centrum
• Bewegwijzering
• Beperkte zichtbaarheid van de stad en boulevard bij invalswegen
• Weinig aandacht voor promotie toeristisch Vlissingen
• Digitale vindbaarheid.
• Toeristisch product Vlissingen is niet eenduidig.
• De Vlissingse identiteit wordt niet eenduidig uitgedragen. Daardoor is er geen
duidelijke branding van de stad.
• Ontbreken activiteitenagenda en plattegrond
• Overlastbeleving op zichtlocaties en doorgaande routes
• Verkeersroute rondje Boulevard door negatieve verkeersgebruikers.
• Veel zorgvoorzieningen geclusterd in en rond het centrum van Vlissingen
o Bedreigingen:
• Krappe arbeidsmarkt / personeelstekort
• Leegstand in de detailhandel
• Horeca en toerisme zijn veelal kapitaalintensieve bedrijven.
• Daardoor sprake van ketenvorming en verdwijnen van kleine ondernemers met eigen
karakter.
• Wildgroei van vormen van B&B en AirBenb, met andere regelgeving als professionele
ondernemers
• Een Zeeuwse VW die in financiële nood verkeerd.
• Een aantal attracties is kwetsbaar
• Er staat een druk om de toeristische gebieden in Vlissingen schoon, heel en veilig te
houden
• Imago van de stad als drugstad
• Overname van de Boulevards en Stranden in de zomerperiode door Vlissingse (risico)
doelgroepen.
• In de zomer is sprake van een groei van aantal toeristen, maar in het laagseizoen is het
aanbod te groot voor het beperkt aantal toeristen
Tot slot verwonder ik me erover, dat er niet meer gebruik is gemaakt van andere
informatiebronnen over de effecten van toeristische ontwikkelingen in het algemeen en voor
de Zeeuwse regio in het bijzonder. Toch weer opnieuw het wiel uitvinden en niet te rade
gaan bij je buurtgemeente. Toch maar weer veel geld uitgeven aan een onderzoeksbureau
omdat Vlissingen nergens mee te vergelijken is. Laten we dat laatste dan ook zo houden en
ons niet bij de hand laten nemen, laten ringeloren door ondernemers en
projectontwikkelaars die het zo goed met ons voor hebben. Misschien moet Vlissingen voor
de gewilde verblijfsaccommodatie eens beginnen met "Brittania".

Bronnen (o.a.):
• ABN AMRO, 2018. Visie op Sectoren - Leisure. Sectorprognose 2018.
• CBS Statline, 2019. Thema 'vrije tijd & cultuur'.
• Continue Vakantie Onderzoek vakantiejaar 2018. Beschikbaar gesteld door Kenniscentrum
Kusttoerisme.
• Continue VrijeTijdsOnderzoek, 2019. Beschikbaar gesteld door Kenniscentrum Kustoerisme.
• Gemeente Veere. 2010. DNA van Veere.
• Gemeente Veere, beschikbaar gesteld op 01-08-2019. Aanbodinventarisatie
verblijfsaccommodaties
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gemeente Veere.
• NBTC Holland Marketing, 2013. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025.
• NRIT, 2018. Trendrapport 'toerisme, recreatie en vrije tijd'.
• Kenniscentrum Kusttoerisme, 2019. Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2018.
• Kenniscentrum Kusttoerisme. Toerisme in de gemeente Veere, 2017. Omvang en economisch
belang 2014-2015-2016.
• Kenniscentrum Kusttoerisme, 2019. Toerisme in de gemeente Veere. Omvang en economisch
belang 2016-2017-2018.
• Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 2019. Waardevol toerisme. Onze leefomgeving
verdient het.

Beoordeling commentaar College van B&W
In uw reactie wijst u ons erop dat de visie te weinig leidend is. De visie is kadergevend. In de
uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren richtlijnen waarlangs de kwaliteit van
nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan
worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst. Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland
kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de
inwoners enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in
het belang van de eigen inwoners. Het DNA van een stad is geen constante, maar is aan verandering
onderhevig. U spreekt uw zorg uit over tweede woningbezit, migrantenhuisvesting etc. Dit is geen
onderwerp van deze visie, maar is onderdeel van een ander beleidsveld van de gemeente. Hetzelfde
geldt voor uw aandacht rondom natuur en het Nollebos. Wij verwijzen u hiervoor naar de
participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos. De inspreker verwijst naar het belang van
de natuur. In de positionering is de relatie met de natuur (Vlissingen als vertrekpunt om het groene
eiland Walcheren te ontdekken) bewust opgenomen, omdat dit voor Vlissingen een kans is en
verwijst daarmee naar de kustvisie, waarin organisatie als ZMF etc. een rol hebben gespeeld.
In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of uw suggesties passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Anita Koolwijk
Inspraakreactie
Het zou fijn zijn als de gemeente Vlissingen eens naar zijn bewoners zou luisteren en het
Westduinpark en Nollebos laten zoals het is. Geen bebouwing en goed zorgen voor het stuk natuur
dat voor iedereen zo belangrijk is. Overal wordt benadrukt hoe belangrijk de natuur voor de
luchtverontreiniging is. Het zuivert. Dus eigenlijk zouden er juist bomen bij moeten komen. De
boulevard, stranden en Westduinpark/nollebos is een unieke combinatie wat juist Vlissingen sterk
maakt voor bewoners en toeristen. Dus luister naar de bevolking. Zei hebben hun mening gegeven.
Jullie zijn vertegenwoordigers van de bevolking. Verraad ze dan niet
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Wouter van Deele
Inspraakreactie
Goed idee, zeker goed omdit te ontwikkelen., echter ik mis wat dit nu betekend voor mij als
binnenstad bewoner,
Hoe garandeer dit mijn parkeerruimte, toeganglijkheid naar mijn woning voor mij maar ook voor
leveranciers. De strook 1 km vanaf het strand is erg smal en nu al erg druk. De drukte wordt nu
gestimuleerd om toe te nemen. Als binnenstad bewoner zie ik dat in de afgelopen jaren de
toeganglijk van het centrum (mijn woongebied) sterk afneemt. Icm met een sterk terug lopende
parkeerruimteEr zijn veel vergunning voor tijdelijke verhuur, hotels uitgegeven die nu concureren
met de schaarsse parkeerplaatsen. In de huidige visie komt dit niet aan bod. Het idee dat dit het OV
of dmv van fiets wordt geregeld is te vaag en zeker niet gegarandeert,. Bij slecht weer pakken veel
minder mensen de fiets en de ov verbinding is nog niet gegarandeerd. Hoe gaat dan worden
bedongen dat ik prettig blijf wonen, en het gevoel heb dat ik ook belangrijk ben voor de stad., wat
zijn concrete maatregelen omdit te bereiken?
Ik zou graag zien dat de uitgifte van parkeervergunningen tbv toeristen wordt gestopt. Of er is privé
parkeergelegenheid bij de accomodatie/hotel of men maakt gebruik van de betaald parkeer
gelegenheden die er zijn. Voor hen die specifiek in de strook van 1 km van het strand willen
overnachten zal dit geen beperking zijn bij het boeken. En anders een extra reden om gebruik te
maken van het OV of een fiets. Laden en lossen blijft naturrlijk altijd een mogelijkheid.
Om het aantrekkelijk te maken voor de fietsers, maak alle boulevards alleen toeganklijk voor
bestemmingsverkeer en (permanent) aanwonenden dmv paal in de weg en toegangscodes/pasjes.
En vergheet niet te handhaven. Handhaaf de 30 km voor iedereen; scooters, e-bikes,
wielrenners/mountanbikes en de auto's. Ook dat is een inkomstenbron en zichtbaar handhaven
scheelt veel frustatie bij hen die zich wel aan de regels houden.
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Door te
kiezen voor een zekere doelgroep proberen we ook de overlast te voorkomen. De visie stelt voor om
vooral een stedelijke toerist te trekken. Een kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit
accommodaties. De impact op leefbaarheid is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een
kwalitatieve groei. De kwantitatieve groei is op Zeeuwse schaal beperkt. Door te kiezen voor een
zekere doelgroep proberen we ook de overlast te voorkomen. De visie stelt voor om vooral een
stedelijke toerist te trekken. Een kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit
accommodaties. De impact op leefbaarheid is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een
kwalitatieve groei. De kwantitatieve groei is op Zeeuwse schaal beperkt.
Tekstaanpassing visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Ruud Busink
Inspraakreactie
Handel met verstand ,benadruk de sterke kanten van het park, groen is zo veel belangrijker dan
bakstenen bouwsels
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Henry de Jong
Inspraakreactie
Goedendag, Ongeloofelijk datje Vlissingen wilt promoten met zo weinig attractieve onderdelen voor
stadtouristen ipv strandtoeristen! Het belangrijkste lijkt in jullie visie te liggen op het
bestedingspatroon van toeristen! Datje als inwoner van Vlissingen nog kunt investeren in een stad
zonder winkelhart (leegstand 50%) en zelfs bij investeerders niet eist dat de onderverdieping een
winkel moet worden! ( kleine markt) De honderden toeristen die ik heb gesproken komen voor de
boulevard ( fietsroute en strand). Winkelen en monumenten bezoeken doe je in Middelburg! Vraag
aan de Vlissinger en toerist wat men van de afgebroken stad vindt en kom dan met een visie!
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college neemt kennis van de suggesties en mening van de inspreker.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
krijn hamelink
Inspraakreactie
Naar aanleiding van uw uitnodiging om suggesties te geven, zijn de volgende punten met name
gericht op toeristen die per camper ons gebied willen bezoeken.
1. Daarvoor moeten wel faciliteiten gecreëerd en gerichte PR gegeven worden.
2. De faciliteiten zijn lang niet ingewikkeld en duur om uitvoering te geven. Ik verwijs naar een goed
voorbeeld, Maastricht en er zijn meer dergelijke camperplaatsen te noemen.
3. De gedachte van veel Nederlanders is, dat Zeeland en vooral Vlissingen, heeel ver weg is, is feitelijk
onjuist, PR is hier noodzaak.
4. Door de Corona verblijven veel caperaars in Nederland. Het is daarom zaak niet te lang wachten
met deze suggesties te realiseren. 2030 is te ver weg. Men moet het ijzer smeden als het heet is.
5. Camperaars behoeven slechts minimale, maar goede voorzieningen, nl afvoeren van afval,
loosplaatsen vuilwater en cassettetoilet, verhard terrein, schoon water, elektra, wifi, niet permanent
toezicht, terrein afzetting, met een
automatische slagboom en betaalpaal. Een 24 uur verblijfstijd kost doorgaans tussen de 15 en 20
euro.
6. heeft prachtige potentiële mogelijkheden voor locaties. Bij het station, Vlissingen, Oost Souburg,
(verbindingen met het voet-fiets veer, trein, watertaxi, restaurants, groene boulevard, glooiing direct
langs de Westerschelde, terreinen tussen de Baskenburg sporthal en Basic fit, Spuikom, Nollebos,
terrein tussen Westerzicht en Bossenburg.
7. Nagenoeg elke camper heeft fietsen bij zich, dus zijn de meeste locaties gemakkelijk bereikbaar
per fiets, zeker met de mooie fietsroutes.
8. Maak een camperplaats, groot genoeg. Ik denk dat 100 campers in Vlissingen een reële
mogelijkheid is.
Beoordeling commentaar College van B&W
Campers zijn een kampeermiddel en voor overnachting in een camper kan men in Vlissingen terecht
bij een reguliere camper. Het college onderkent dat de wensen van camperaars niet altijd aansluiten
bij een plek op een reguliere camping. In de uitvoeringsagenda zal worden opgenomen dat
richtlijnen zullen worden geformuleerd waarlangs de kwaliteit van camperstandplaatsen alsmede de
impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Het is echter aan ondernemers om
camperplaatsen of een campercamping te realiseren.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
andré houwing
Inspraakreactie
VOORAF:
Het is een goede zaak dat er in Vlissingen een toeristische visie wordt opgesteld en dat deze in
samenspraak met de bevolking van de stad verder wordt ontwikkeld. Dit kan een belangrijke
bouwsteen zijn voor een duurzame toekomst van onze bijzondere stad.
Het is jammer dat recent pas bekend werd dat er inspraak vanuit de bevolking mogelijk is op deze
visie en dat de inspraaktermijn redelijk beperkt is, temeer omdat we ons in een vakantieperiode
bevinden. Verder is het jammer dat er geen inspraakbijenkomst is voorzien en dat de
belanghebbenden alleen digitaal kunnen reageren. Voor velen (vooral ouderen) zal dit een
behoorlijke drempel zijn om hun mening over dit belangrijke onderwerp te geven.
Het moet, ondanks de corona-beperkingen, toch mogelijk zijn om een kleiner aantal burgers op
gepaste afstand in het stadhuis of elders te ontvangen? Wellicht kan de inspraaktermijn verlengt
worden en alsnog een beperkte fysieke bijeenkomst worden georganiseerd.
INSPRAAK
DE ECONOMIE VAN DE STAD
Vlissingen bevindt zich, economisch gezien, in een moeilijke periode. Echter door een toenemend
aantal bewoners en een differentiatie in het aanbod van voorzieningen kan het draagvlak voor de
economie worden verbreed. Momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling van open gebieden in
en direct rond de binnenstad en rond het Dok met woningbouw, verblijfsaccommodatie voor
bezoekers en andere functies. Dit is een goede zaak.
VERSCHEIDENHEID EN CONTRAST
Terecht wordt in de visie gewezen op verscheidenheid en noodzakelijke contrasten. Die
verscheidenheid moet er vooral komen in het aanbod van culturele en toeristische voorzieningen in
de (binnen)stad en variatie in de natuurlijke gebieden. Met daarbij een duidelijk contrast tussen de
bruisende stad en de onbebouwde, niet vercommercialiseerde natuur waar bewoners en bezoekers
kunnen ontspannen. Een contrast dus tussen activiteit en rust, vol en leeg etc. Zo bieden we de
bezoeker variatie en keuzemogelijkheid.
NATUURBELEVING
Laten we niet vergeten dat veel Middelburgers, maar ook Brabanders en niet in de laatste plaats
Belgen ons Nollebos/Westduinpark bezoeken! Vooral de laatste categorie vindt hier nog een stuk
natuur wat ze aan hun kust met z'n eindeloze (hotel)bebouwing zo node missen.
Hoe belangrijk een natuurlijk groengebied bij een stad is zien we bijvoorbeeld in Amsterdam, Den
Haag en Breda met respectievelijk het Amsterdamse Bos, het Haagse Bos en het Mastbos, waar
bewoners de noodzakelijke rust en ontspanning vinden naast het hectische stadsleven.
Het is bekend dat verblijven in de natuur een weldadige invloed heeft op het geestelijk en lichamelijk
welzijn van de mens. Gezien het bovenstaande moeten we o.i. het natuurlijk karakter van de ons nog
resterende groengebieden met zorg koesteren en veiligstellen voor de toekomst. Een toekomst die
dan ook nog aantrekkelijk is voor ons nageslacht.
Natuurbeleving is belangrijk en die zal in de toekomst, met een grotere druk van louter economische
belangen, alleen maar toenemen. De bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze stelt in een artikel
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in de PZC van 10 augustus jl. dat het Zeeuwse landschap 'niets minder is dan het paradijs' en dat we
dat niet met kortetermijndenken moeten verkwanselen.
KWETSBAARHEID
Het is verstandig te beseffen dat differentiatie van functies en aanbod in het stedelijk gebied van
wezenlijk belang is. Een grote monofunctionaliteit maakt het stedelijk systeem uitermate kwetsbaar.
Denk alleen maar aan de pandemie waarin wij nu verkeren. Een (wellicht ernstiger) herhaling
daarvan kan een stedelijke samenleving, die alleen gericht is op beperkte (toeristische) functies,
aanzienlijk schaden.
TOERISTEN VERSUS EIGEN BEWONERS
We moeten ook voorkomen dat er situaties ontstaan zoals bijvoorbeeld in Domburg waar de
toeristische druk zo hoog is dat er spanningen ontstaan tussen bewoners en bezoekers waardoor de
leefbaarheid ernstig wordt geschaad. Een nog groter schrikbeeld is dat van Amsterdam en Utrecht
waar men door de enorme toestroom van bezoekers verzucht: "Tourism kills the City". Het is van
groot belang dat wij in Vlissingen niet klakkeloos achter andere steden aanhollen maar streven naar
een duurzaam evenwicht.
Het zonder meer fungeren als overloopgebied van Amsterdam, zoals in de visie wordt voorgesteld,
lijkt me daarom geen goed idee.
DUURZAAMHEID EN MAAT HOUDEN
Regeren is vooruitzien. En daarbij zullen we verder moeten kijken dan 10 jaar vooruit. We kunnen op
ons beperkte grondgebied niet eeuwig blijven groeien.
Bij de voorgestelde ontwikkelingen is duurzaamheid in ruimtelijk, economisch en maatschappelijk
opzicht daarom van groot belang. Er zal gezocht moeten worden naar een evenwichtige situatie die
strookt met de maat van het grondgebied, het aantal inwoners van de stad en de invloeden die van
buitenaf (zoals toerisme) op de stad inwerken. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit en de
leefbaarheid van onze stad in de toekomst veilig stellen.
Gelukkig is in het gebied rond het Dok en ook op de boulevard nog voldoende ruimte voor een groot
aantal woningen en verblijfsaccommodaties. Dit geeft u ook al aan in de impressies in de visie van de
Doktoren en het hotel op Boulevard Evertsen.
GERAADPLEEGDE INSTANTIES
De conceptvisie is opgesteld door NBTC Holland Marketing. De term "Marketing" verduidelijkt
eigenlijk de gehele strekking van uw visie. Het gaat alleen om economie en om groei. In de visie komt
het woord "natuur" niet voor. Dit missen wij behoorlijk! Het adviesbureau richt zich kennelijk vooral
op de economisch waarden en niet of nauwelijks op natuurbeleving en het belang daarvan in een
toeristische visie op de toekomst.
Zijn bij het opstellen van uw visie ook instanties als Milieudefensie, Natuur en Milieu, Het Zeeuwse
Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie en bijvoorbeeld de Fietsersbond geraadpleegd? Ook zij
hebben een duidelijke mening over het toerisme in onze provincie.
TENSLOTTE
Tenslotte verzoek ik u duidelijkheid te geven over de bestaande groengebieden Nollebos,
Westduinpark en het nieuwe natuurgebied tussen Verlengde Van Woelderenlaan en Galgeweg.
De opmerking in de conceptvisie dat verblijfsaccommodatie "in een strook van een kilometer langs
de kust" moet worden gerealiseerd is onduidelijk en verontrustend. De kustlijn tussen het NS-station
en de grens met de gemeente Veere is n.b ongeveer 5 kilometer! Waar ligt die strook van 1
kilometer? Of is het een strook van een kilometer breed langs de gehele kustlijn? Het wat wazige
kaartje bij de visie geeft geen duidelijkheid. Dit vraagt om een nadere toelichting.
Juist vanwege de verscheidenheid en het noodzakelijke contrast (stad-natuur, activiteit-rust) in de
ruimtelijke omgeving, zoals geschetst in de conceptvisie, is verblijfsaccommodatie in de genoemde
77

groengebieden (afgezien van de mogelijkheden in Bestemmingsplan 2011) naar mijn mening uit den
boze.
SAMENVATTING
In grote lijnen kan ik het eens zijn met de voorstellen voor de (binnen)stad maar ik verzoek u, in het
kader van de noodzakelijke variatie in de ruimtelijke beleving en het nodige contrast daarin, om de
groengebieden Nollebos/Westduinpark en het nieuwe natuurgebied te vrijwaren van verdere
commerciële activiteiten en te beschermen als natuurgebied en ontspanningsgebied voor de huidige
en toekomstige bewoners en voor toeristen die onze stad bezoeken.
Ik verwacht van de gemeente een duidelijke reactie op bovengenoemde onderwerpen.

Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de reactie en suggesties. De opmerkingen van de inspreker
onderschrijft de visie.
De economie van de stad: Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het
voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de
aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen
inwoners.
Natuurbeleving: De inspreker verwijst naar het belang van de natuur. In de positionering is de relatie
met de natuur (Vlissingen als vertrekpunt om het groene eiland Walcheren te ontdekken) bewust
opgenomen, omdat dit voor Vlissingen een kans is en verwijst daarmee naar de kustvisie, waarin
organisatie als ZMF etc. een rol hebben gespeeld.
Kwetsbaarheid: Vlissingen is decennia lang afhankelijk geweest van één bedrijfstak, de scheepsbouw.
Door toerisme te stimuleren kan de economische kwetsbaarheid worden verbeterd.
Toerist versus eigen bewoners: De inspreker deelt zijn zorg over het effect van toerisme op de
leefbaarheid van de inwoners. Door te kiezen voor een zekere doelgroep proberen we ook de
overlast te voorkomen. De visie stelt voor om vooral een stedelijke toerist te trekken. Een
kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit accommodaties. De impact op leefbaarheid
is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een kwalitatieve groei. De kwantitatieve groei is
op Zeeuwse schaal beperkt. In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren
waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid
van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst. Naar aanleiding van uw
opmerking over de leefbaarheid is de visie aangevuld.
Duurzaamheid en maat houden: De voorgesteld groei is op Zeeuwse schaal beperkt. Door langzaam
te groeien blijft er aandacht voor de kwaliteit en leefbaarheid.
Geraadpleegde literatuur. De gemeente Vlissingen heeft de kustvisie onderschreven en is voor deze
visie een onderlegger. Daarmee is de inbreng van de door u genoemde organisatie indirect
meegenomen.
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
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De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
An van Schaik
Inspraakreactie
De Visie wemelt van de vaagheden en is op veel punten tegenstrijdig. Wat wordt er bijvoorbeeld
precies bedoeld met "...een strook van 1 kilometer langs de kust..."? Het kaartje in de visie geeft daar
geen duidelijk beeld van. Kunt u dat preciezer aangeven? Het Nollebos staat nl. ook op het kaartje
aangegeven en dan bent u wel 4 km. van het station vandaan.
Er wordt gesproken, dat de 'trein toerist' zal komen, maar na 1 km. Is deze persoon nog niet op de
Boulevard. De tekst is nogal wollig, bevat veel algemeenheden en is slecht onderbouwd. Als we 30 %
meer overnachtingsmogelijkheden creëren, krijgen we mogelijk Amsterdamse en Scheveningse
toestanden. Vlissingen is geliefd om zijn rust. Spreekt u de Belgische toerist - zij genieten hier om de
drukte van Knokke te vermijden. Hier zien ze de zee en een plekje op het strand.
Het lijkt of een 'slechtweervoorziening' minder waarde heeft. Enkele jaren geleden werd er hard aan
gewerkt om deze voorziening te ontplooien. Onze vrije natuur, zoals Nollebos, Westduinpark en het
nieuwe natuurgebied zijn een prachtige invulling, wanneer het minder mooi weer is. Dringend
verzoek: deze gebieden onbebouwd laten!!!
Vanwege het mooie voorjaar en corona zijn wij veel met onze kinderen en kleinkinderen in deze
natuurgebieden geweest. Zij waren allemaal verrast, dat dit rustige natuurgebied hier ook is.
Meent u echt, dat zgn. quality seekers met de trein komen? Dit is onrealistisch. Mensen met geld, die
u ws. bedoelt, komen zo goed als zeker met de auto. Voor hen is een luxe hotelkamer met
mogelijkheid van wellness- en fitnessruimte aantrekkelijk. De mooie toren bij het Dok kan daar een
goede aanvulling zijn + de Timmerfabriek, waar al vergevorderde plannen voor zijn, maar zeker ook
de invulling van voormalig Britannia.
Heel belangrijk is, dat hier in Vlissingen de 'gemiddelde' Nederlander blijft komen. Onze havenstad is
er van oudsher op gericht.
Laat uw denkwijze vanuit RUST/ONTSPANNING gaan en NIET vanuit VEEL/CONSUMEREN . Iedere
toerist wil in zijn vakantie toch ONTSPANNING en RUST!!!
Beoordeling commentaar College van B&W
De visie is kadergevend en is daarmee een basis om in beleidsbesluiten specifieker uit te werken. Een
specifieker uitwerking is niet een doel van deze visie en zal deels terug komen in de
uitvoeringsagenda. De inspreker uit haar zorg over het behoud van rust en natuur, specifiek wat
betreft het Nollebos. Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de
participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Corine Persijn
Inspraakreactie
Algemeen:
Het rapport bevat erg veel algemene trends en landelijke onderzoeksresultaten. Het is een gemiste
kans dat erg geen specifiek lokaal onderzoek, onder bezoekers, heeft plaatsgevonden.
We kunnen stellen dat Vlissingen een seizoensgebonden toeristische sector kent met een piek tussen
mei en oktober. Dit betekent ook iets voor het vestigings-en ondernemersklimaat. Er dient beleid te
komen om zomers te kunnen pieken en te kunnen overleven in winter zonder de leefbaarheid van de
stad aan te tasten. Er is nu relatief veel leegstand in de stad. Zoeken naar mogelijkheden om bv
panden voor 6 maanden betaald te verhuren met de verplichting de andere maanden wel beperkt
open te blijven (bv de weekenden).
Daarnaast is het belangrijk flexibele ondernemers in de branches horeca/cultuur/sport/evenementen
aan te trekken om het hoofdseizoen op te luisteren.
Denk hierbij aan:
-foodtrucks,
-piago's die rondrijden met divers aanbod (food/beverage/kiosk/souvenirs etc.),
-muzikanten en artiesten
-(sport) activiteiten op het strand, massages
Dit vraagt een gericht (laagdrempelig en snel) vergunningsbeleid en verblijflocaties voor tijdelijke
vestiging van deze ondernemers. Denk hierbij aan een plaats waar mobile homes, campers,
tinyhouses ed. geplaats kunnen worden voor een bepaalde periode.
Bereikbaarheid:
De meeste gasten komen met de auto het is van belang dat er goede parkeervoorzieningen zijn met
een P+R functie. Vanaf de parkeerplaats eenvoudig met de fiets (via app /mobiele huur) of met
pendelbusjes tuktuk naar de boulevard/strand of centrum. Geef ook bij deze faciliteiten ruimte aan
ondernemers.
Rol van het weer en tij:
Vlissingen kent de meeste zonuren van ons land. Mensen laten zich vaak afschrikken door de
weersverwachting in algemene apps. Ook hebben veel toeristen geen idee van de invloed van het tij
op de beschikbaarheid van strand en de zwemveiligheid. Ontwikkel hiervoor een tooi binnen een
(bestaande) app en promoot dit USP ook op andere wijze.
Boulevard:
De boulevard is vnl. bestemd voor verblijf. Er wordt nu gewandeld, er is horeca maar het ontbreekt
aan winkels, stalletjes, terrasjes en activiteiten in de avond die flaneren (voor en na het diner of na
strandbezoek) mogelijk maken. Het stuk boulevard van het voormalige Britannia moet direct
ontwikkeld worden het is nu een troosteloze niet aansprekende ruimte. Auto vrij, verlichting,
beplanting in het hoogseizoen is wenselijk.
Ik heb twijfels of de genoemde doelgroepen "independent explorer" en "quality seeker" passen bij
het genoemde DNA van Vlissingen. Dit wordt omschreven als: 'ongepolijst', 'kleurrijk', 'nononsense','maritiem', 'kunst & festival' en 'internationaal
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De conclusie dat deze doelgroepen aansluiten bij de toeristische positionering van Vlissingen is
wishfull thinking en sluit niet aan bij het genoemde DNA. De vraag of ontwikkeling van een specifiek
toeristisch aanbod voor deze doelgroepen rendeert valt te betwijfelen.
Vlissingen is gebaat bij het benutten van de sterke aanwezige punten en een gevarieerd en flexibel
aanbod van toeristische faciliteiten en activiteiten rekening houdend met alle beperkingen en
uitdagingen van een seizoen economie.

Beoordeling commentaar College van B&W
Ten behoeve van de visie is niet alleen gebruik gemaakt van landelijke literatuur, maar is bewust aan
het Zeeuwse Kenniscentrum voor Kusttoerisme een inventarisatie gevraagd om het lokale geluid mee
te kunnen nemen. Door uitbreiding van kwalitatieve verblijfsaccommodaties in combinatie met het
aantrekken van andere doelgroepen, is de verwachting dat er een toename van het aantal toeristen
buiten het seizoen toe neemt. Daarmee zijn ondernemers minder afhankelijk van de zomer. Uw
suggestie om flexibiliteit mogelijk te maken is een interessante aanvulling. Met betrekking tot de
mobiliteit en boulevard wordt de inspreker verwezen naar de aparte traject rondom het
stationsplein en herijking boulevardvisie. Tot slot is het college van mening dat het DNA van
Vlissingen juist een kans is om nieuwe doelgroepen te trekken.
Tekstaanpassing visie
Uitvoeringsstrategie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
- Tijdelijke vormen van toeristische huisvesting worden mogelijk gemaakt. Deze kunnen dienen als
vliegwiel om nieuwe vormen uit te proberen, mits deze aansluiten bij de omgeving en een
toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van de omgeving.
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Naam inspreker
Frank Damen
Inspraakreactie
Lastig om inhoudelijke reactie te sturen op concept dat vol staat met ambities. Papier (het concept) is
geduldig maar het gaat er om dat men bereid is visie/ambities om te zetten in concrete daden. Dit
betekent keuzes maken (=kiespijn). Een actielijst van bijvoorbeeld 15 punten en concrete vertaling
naar 2021, 2022, enz. Wellicht de uitvoering o.l.v. een compacte stuurgroep namens inwoners,
ondernemers en college van B&W. Anders ben ik bang dat dit plan weer ten onder gaat aan vage
ambities.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de reactie en suggesties. Na het vaststellen van de visie zal in
een uitvoeringsagenda een actielijst worden gemaakt.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Martens
Inspraakreactie
Met de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk een stukje groen en met name bos is voor het welzijn
van mensen. In reactie Vlissingen is er weinig groen in de stad en veel mensen die geen geldelijke
middelen hebben om op vakantie te gaan. Daarom zou ik u willen vragen om het Nollebos
toegankelijk te houden voor de bewoners van Vlissingen en Walcheren. Zoveel mensen sporten er.
En dit hebben we nodig zeker als we verder nergens heen kunnen. Het zou leuk zijn om mooie
picknickplaatsen te maken.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
I. Nelen
Inspraakreactie
Het nollenbos/westduingebied moet zijn mooie natuur behouden. Dit is een stukje Vlissingen waar
gezinnen, ouderen, en sportievelingen kunnen genieten van de rust en schoonheid van de natuur. Ik
ben absoluut tegen de bouw van recreatieaccommodatie in het park.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
M.Mallie
Inspraakreactie
Bouw nu eens het nieuwe hotel Britania. Ik schaam me voor vlissingen als ik over de boulevard rijd.
reactie Bebouwing in het Nollebos ben ik absoluut tegen,nergens voor nodig om dit bos te laten
verdwijnen
Beoordeling commentaar College van B&W
Hotel Britannia heeft de aandacht van het College. De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen
participatie- en inspraakprocedure en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Marco Stroo
Inspraakreactie
Een veel gehoorde klacht is dat mensen niet meer naar de stad gaan om te shoppen, maar hun
spullen online halen, reactie Om eerlijk te zijn ben ik regelmatig ook een van deze mensen, want
wees eerlijk, onvriendelijk personeel of mensen die je liever niet tegenkomt (in Vlissingen lopen
nogal wat daklozen en junks rond) kom je online niet tegen. Goed, mensen halen hun spullen online.
Zou het dan niet verstandig zijn om in de eerste plaats in te zetten op beleving? Waarom zou je je
spullen gaan halen in een mistroostige omgeving als je ze online zo hebt? Echte beleving echter? Dat
vind je niet online.
Waarom was en is Dickens zo populair? Hij wist een bepaalde sfeer te creëren. Idem dito voor de
Efteling. Voor beide geld dat het mooi aansluit op elkaar. Vanaf het moment datje er binnen stapt,
voel je jezelf goed. Dus ongemerkt geef je veel makkelijker geld uit. Je koopt eens een ijsje, doet een
frietje en aan het einde van de dag koop je prullen die je online nooit zou kopen.
Vlissingen is een maritieme stad met een rijke zeevaart geschiedenis. Verschillende beroemdheden
uit het verleden hebben er rond gelopen. Dat zie je terug in het keizersbolwerk, natuurlijk in het
Muzeeum, maar verder? Zeker de binnenstad is er niet een die zich onderscheid, terwijl Vlissingen
zoveel te vertellen heeft. Mijn suggestie zou dus zijn, verwerk die maritieme geschiedenis ook in het
centrum.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen Het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Chouwing
Inspraakreactie
Wij willen het Nollebos en Westduinpark behouden zoals het is, en GEEN bebouwing in welke vorm
dan ook. Jullie reactie spreken over 33 % meer verblijfsaccommodaties en dat zou moeten komen in
een strook van 1 km vanaf het station tot aan de gemeente Veere. Ik heb geen idee welke strook
jullie precies bedoelen maar dat maakt ook niet uit, want wij willen dat niet. We willen dit toch al
kleine stukje natuur behouden voor de dieren die er wonen en ook voor ons en onze kinderen. We
willen niks ervan opofferen aan het toerisme of accommodaties, in welke vorm dan ook. WE WILLEN
DIT STUKJE NATUUR, ONZE NATUUR, NIET OPOFFEREN AAN DE MACHT VAN HET GELD!
Een paar opmerkingen: Verder hebben jullie het over "independant explorers"; ik kan u verzekeren:
deze komen niet naar Vlissingen, en gaan sowieso niet in jullie geplande verblijfsaccomodaties zitten.
Want daar zal deze groep geen geld aan uitgeven, ze geven sowieso heel weinig geld uit aan
accommodaties, restaurants e.d. Jullie hebben het over de "quality seekers" waarvoor o.a. ook het
N.S. station uitgebreid zou moeten worden. Ik kan u verzekeren dat deze groep zeker niet met het
openbaar vervoer zal gaan reizen; Ze zullen eerder met hun luxe auto komen, en hebben
waarschijnlijk veel spullen bij zich: teveel om in een rugzak of tas mee te nemen in het openbaar
vervoer.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie. Het college neemt kennis van uw stelling dat de u de kansen van
nieuwe toeristische doelgroepen niet onderschrijft.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
stichting van Woelderenpark
Inspraakreactie
Als verzoek om te reageren op uw visie voor het toerisme tot 2030 in deze gemeente Informeren wij
u aanvullend over het volgende.
Wij willen graag dat u het Westduinpark/Nollebos, met haar bijzondere natuur, beter gaat promoten
onder de potentiële recreanten. De nieuwe doelgroep zal ongetwijfeld internationaal en vermogend
zijn. Met deze kennis in pacht is het handig om in te spelen op de kwaliteiten die ons bijzondere park
te bieden heeft. Vooral de ongerepte natuur, het intieme karakter van het bos, de gevarieerde
wandelingen in het Westduinpark rondom uitzonderlijke zilte natuur en dat alles met een ligging in
de bebouwde kom is uniek in de wereld. De inrichting van dit natuurgebied, enigszins wild en
ongetemd (Nollebos), maar ook strak in een fraai landschapsontwerp uit de jaren '70
(Westduinpark), geeft aan de bezoeker rust en sereniteit. Hierop zinspelend heeft de stichting
VanWoelderenpark haar site in het Engels vertaald! https://www.vanwoelderenpark.nl/en/nolleboswestduinpark-van-woelderen-park/
Daarnaast geeft het park ook aan de bewoners van deze stad een niet te onderschatten
gezondheidsimpuls (zowel fysiek als mentaal) die ver te zoeken zal zijn mocht u de ingeslagen weg
volgen. De stichting ambieert om van dit park een van de mooiste parken van Nederland te maken.
Een park uiteraard zonder verdere bebouwing en overnachtingen. Ik nodig u alvast uit om een kijkje
te nemen op onze vernieuwde site. Wij hebben ons best gedaan om zo informatief mogelijk te zijn,
rekening houdend met het esthetisch element.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Mr. A.J. Sauer
Inspraakreactie
De nota is gebaseerd op de gedachte dat Vlissingen het middelpunt van Europa wordt. Amsterdam is
vol en in Vlissingen mogen nog verblijfsaccomodaties gebouwd worden ( zie 3.4). Maar onder punt
4.1 is vermeid: “Het aantal bezoekers is stabiel en er wordt geen tot weinig groei verwacht. Terecht
wordt daarna in punt 4.1. vermeld dat de digitale vindbaarheid beperkt is.
Onder 4.2 is vermeld dat Vlissingen “toch” centraal ligt. Misschien als je in Vlissingen bent
gearriveerd maar onderweg naar Vlissingen zeker niet met Middelburg, Domburg, de Kop van
Schouwen en Zoutelande als eveneens voor toeristen aantrekkelijke gebieden.
Bij 4.3. mis ik een berekening of het huidige aanbod (in het middensegment) onvoldoende of juist
ruim voldoende is.
In 4.4. wordt gemeld dat 26% van de toeristische bezoekers de Boulevards bezoekt. Zijn dit de
automobilisten die graag een “rondje Boulevard” rijden en vervolgens of naar huis gaan of naar hun
verblijfsaccomodatie elders op Walcheren? “Statement producten moeten goed aansluiten bij de
identiteit. Bijvoorbeeld de boulevards”. Voldoen de boulevards als statement product? Of komen er
suggesties dit te verbeteren? Bij de speciality producten worden de Kazematten genoemd, maar niet
het Vlissingse Museum.
In 5.1 is vermeld dat het NBTC zich richt op “independant explorer” en daarvoor is vermeld dat de
doelgroep voor 74% uit België of Duitsland komt. Ik schat in dat de Vlamingen voldoende van
Zeeland weten en de franssprekende Walen hoor ik zelden in Vlissingen. Richt het NBTC zich op de
juiste groep?
Bij de Conclusie wordt opgemerkt dat de “independant explorer” en “quality seekers” een doelgroep
zijn maar in aantal een minderheid vormen. Voor hen zullen de boulevards de meest aantrekkelijke
plaats van overnachting zijn maar de boulevards zijn van oudsher woonboulevards. Is dit een pleidooi
voor vele bed and breakfest mogelijkheden aan de boulevards?
De visie is optimistisch zoals van een visie wordt verwacht. Het hotelwezen krijgt de belangrijke taak
te bouwen. De visie gaat er vanuit dat de groei van het aantal toeristen naar Vlissingen een
autonome groei is.
Bij wie het initiatiefTnoet liggen voor een toename van het aantal toeristen kan ik niet vinden in de
visie.
Beoordeling commentaar College van B&W
De zinsnede over het stabiel aantal bezoekers waar de inspreker naar verwijst, slaat op de
traditionele Zeelandbezoeker. Dit is de basis voor deze visie om te kiezen voor een groep toeristen
met een groeipotentie. De inspreker wijst op de aantrekkelijkheid van de omgeving van Vlissingen.
De positionering geeft juist aan dat dit een kans is. Voor specifieke berekeningen wordt verwezen
naar de onderliggende literatuur. Voor de leesbaarheid en verduidelijking van de term "Statement
product” zullen de boulevard en muZEEum in de tekst van de visie worden toegevoegd. De inspreker
wijst erop dat er ook andere doelgroepen mogelijk zijn. De keuze van de specifieke doelgroepen is de
visie sluit andere doelgroepen niet uit. U vraagt of de visie een pleidooi is voor B&B mogelijkheden
op de boulevards. In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren waarlangs de
kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt
getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
In de uitvoeringsagenda zal ingegaan worden wie welke rol heeft om de toename van toeristen
mogelijk te maken.
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Tekstaanpassing visie
4.4. dagtoerisme
Het begrip statementproduct te verduidelijken door muZEEum en boulevard ook te benoemen als
voorbeeld
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.

91

75

Naam inspreker
Onno Bakker/Loek Peperkamp/Jan Doense
Inspraakreactie
Inleiding
Wij zijn verheugd dat er na zoveel jaar een (concept) toeristische visie voor Vlissingen ligt. De visie
geeft aan dat er voor Vlissingen grote kansen liggen. Wij beseffen dat - inherent aan een
visiedocument - lang niet alles al concreet is uitgewerkt. Wij hebben dan ook gekeken of de
geschetste visie overeenstemt met de potenties van de toeristische markt voor Vlissingen en of de
visie onderscheidend, aansprekend en ambitieus genoeg is. De visie is immers de bedoeld als
toekomstbeeld en leidraad voor de komende 10 jaar. De intentie van onze (kritische) opmerkingen is
vooral bedoeld om de voorliggende conceptvisie verder aan te scherpen.






In zijn algemeenheid vinden wij de visie lastig leesbaar. De impact van ontwikkelingen trends
op het toerisme voor Vlissingen worden niet expliciet gemaakt, doelgroepen worden zo
summier omschreven dat hun drijfveren om naar Vlissingen te komen onduidelijk zijn en
begrippen als 'ondernemer' worden niet uitgelegd. Er staan veel waardevolle elementen in
de visie, het ontbreekt - ons inziens - aan een heldere formulering.
Aanbeveling: maak inzichtelijker hoe de ontwikkelingen en trends zich verhouden tot de
huidige toeristische positie van Vlissingen (SWOT) en leg beter uit wat de beoogde
doelgroep(en) zijn.
Wij onderschrijven dat Vlissingen zou moeten inzetten op de stedelijke georiënteerde
(kust)toerist en dat dit impliceert dat kwaliteitsverbetering van het toeristisch aanbod
daarvoor een voorwaarde is. Wij vinden echter dat de visie niet scherp en wervend genoeg
geformuleerd is. Een visie die begint met "Vlissingen is een stad van contrasten" is ons
inziens geen sterke binnenkomer. Dat kan van alle steden gezegd worden. De visie moet een
bondige formulering waar het toerisme in Vlissingen voor staat, wat de kernwaardes zijn en
wat Vlissingen belangrijk vindt, bondig geformuleerd en begrijpbaar voor iedereen. Nu lopen
- vinden wij - visie, doelstellingen (=strategische keuzes) en uitwerking door elkaar heen en is
onduidelijk hoe de doelstellingen zich verhouden tot de geformuleerde ambities in de
uitvoeringsstrategie. Zo wordt in de visie gesproken van 2.200 extra toeristische
slaapplaatsen in 2030 en in de uitvoeringsstrategie wordt gesproken over 1.600 extra
slaapplaatsen (7.3). Aanbeveling: maak de visie scherper en meer onderscheidend en maak
duidelijker wat de strategie (is keuzes) is die hieruit volgt.
Ook de positionering is niet scherp genoeg. Bij de visie gaat het waar Vlissingen voor staat
(in 2030), bij positionering gaat het om de propositie vanuit de klant: wat bieden wij de
toerist? Een aantal elementen worden wel benoemd, maar dat leidt niet tot een scherpe
positionering. De start van de samenvatting geeft - vinden wij - al een betere formulering "De
gemeente Vlissingen stelt in haar toeristische visie dat de stad in 2030 een internationaal
gekende stad is, op de grens van land en zee (...). Deze kenmerkt zich door het oude en
nieuwe Vlissingen met haar maritieme en industriële heden en verleden. Buiten de stadskern
zijn er elementen die verwijzen naar de strijd om Vlissingen. Een toeristische gemeente met
een boulevard waar vanuit de toerist Walcheren kan ontdekken."
Wij zouden in de positionering meer focus leggen op de hedendaagse beleving. Een
historische hippe stoere stad met de zee aan je voeten. Vlissingen kan zich in karakter meten
en optrekken aan met Marseille, Liverpool en Nantes. Steden met een scheepsbouw
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verleden, maar nu hip en trending. Geschiedenis is belangrijk, maar vooral verbinding tussen
verleden en heden is wat mensen aanspreekt. Oude industrieel erfgoed in een
architectonisch modern jasje met een hippe bestemming. Imposante schepen van de
scheepswerf en nu hypermoderne superjachten. Vlissingen heeft gezien zijn karakter,
samenstelling van de bevolking (studenten, bewoners met migratieachtergrond) en ligging,
een ideale mix om een hippe historische wereldstad te zijn. Vlissingen is een stad van de Zee,
van Strijd en Schepen, een historisch hippe stad aan zee.
Aanbeveling: kijk nog eens goed naar de positionering van Vlissingen vanuit het perspectief
van de toerist.
Wij vinden dat de visie te weinig uitgaat van de stedelijke kwaliteiten die Vlissingen al
heeft en geen helder beeld geeft wat dat kan versterken. De charme van Vlissingen is dat
het weliswaar geen grote stad is, maar dat het wel aanvoelt als zodanig. De stedelijke toerist
is op zoek naar inspiratie, reuring, (groot)stedelijke attracties, diversiteit, in een stedelijke bij voorkeur internationale - setting. Vlissingen heeft een aantal stedelijke troeven in huis,
maar een aantal ook niet bijv. een attractief inspirerend winkelaanbod, een grootstedelijke
superattractie.
Aanbeveling: maak een analyse vanuit de toerist van de sterke en minder sterke kanten van
Vlissingen. Maak duidelijker waar de stedelijke toerist op af komt en hoe Vlissingen daarin nu
al en in de toekomst kan voorzien.
In de visie ligt naar verhouding (te) veel nadruk op uitbreiding van toeristische
slaapplaatsen. Wij onderschrijven dat verblijfstoerisme zeker interessant is voor Vlissingen,
maar zijn van mening dat de focus juist zou moeten liggen op de kwalitatieve versterking van
elementen die de attractieve waarde voor toeristen van Vlissingen bepalen. De daarbij
passende verblijfsaccommodatie is - in de meeste gevallen – volgend op de beslissing of
Vlissingen voldoende te bieden heeft voor de toerist. Daarbij gaat het om attracties in de
breedste zin van het woord. Denk aan de beleving van de boulevards/strand,
kwaliteitshoreca en -winkels, topattracties als musea en onderscheidende events als de Film
by the Sea, Cuisine Machine of Onderstroom.
Aanbeveling: focus op kwalitatieve versterking van toeristisch aanbod als geheel.
De visie hinkt teveel op het aantrekken van twee heel verschillende doelgroepen. Wij
onderschrijven volledig dat voor Vlissingen een ander type toerist dan die op zoek is naar
louter zon, zee en strand, interessant is om aan te trekken. In de visie wordt echter nu
enerzijds ingezet op het binnenhalen van de kapitaalkrachtiger doelgroepen: de independant
explorer (creatives) en de quality seekers (achievers); en anderzijds op de 'traditionele'
zeelandbezoeker voor volume. Dat komt de helderheid in visie en positionering niet ten
goede en leidt dat tot tegenstrijdige keuzes zoals de roep om meer kwaliteit, maar
tegelijkertijd ook om meer evenementen te organiseren in het offseason en een
volumeproduct in de Spuikom.
Advies: zet in op een doelgroep die breder is dan alleen de independant explorer en de quality
seekers, maar wel (ook) op zoek is naar kwaliteit, iets bijzonders/nieuws en stedelijke
beleving. Werk met Nederlandstalige persona's. Zoek het volume niet in een algemene massa
attractie, maar in een kwalitatieve unieke toevoeging aan het bestaande aanbod dat past bij
de profilering van Vlissingen als stedelijke attractie. En denk na of de Spuikom de meest
gewenste plek is en alternatieven als het Scheldekwartier of Arsenaalgebied niet
interessanter zijn vanuit profilering van de stad.
De toeristische visie lijkt zich hoofdzakelijk te baseren op NBTC gegevens en beleid. Wij
missen de aansluiting bij provinciaal beleid en informatiebronnen. Bijvoorbeeld door de
provincie/kenniscentrum kusttoerisme gehanteerde persona's.
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Aanbeveling: laat zien hoe deze toeristische visie aansluit bij provinciaal beleid
De toeristische visie geeft onvoldoende aan hoe deze zich verhoudt tot wat de stad
Vlissingen in 2020 wil zijn. Ons inziens heeft het een enorme meerwaarde als het toeristisch
wensbeeld in 2020 aansluit c.q. onderdeel is van het gewenste beeld van Vlissingen als
woon, werk en leefstad. Toeristisch attracties bepalen in hoge mate ook de aantrekkelijkheid
van de stad voor huidige en potentiële inwoners en bedrijven. Cinecity is er voor Vlissingers,
maar is ook een voorziening voor toeristen, idem voor de boulevard, het museum en
festivals.
Aanbeveling: laat de visie van Vlissingen als aantrekkelijke woon, werk en recreatiestad
aansluiten bij de toeristische visie, waardoor zowel voor inwoners als toeristen het mes aan
twee kanten snijdt.
Er is in de visie weinig terug te vinden over de samenhang tussen toerisme en andere
sectoren als bedrijven, horeca, onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur. Er wordt
gesproken over 'ondernemers', de precieze omschrijving wie daarmee bedoeld worden
ontbreekt, maar het lijkt erop dat onderwijs- of culturele- of zorg- of sportinstellingen daar
niet ondervallen. Zij zijn belangrijke spelers in het toeristisch aanbod en dragen bij aan de
ontwikkeling daarvan. Denk aan de havenrondvaarten van North Sea Port, zorgtoerisme en
het internationale karakter van de HZ, etc.
Advies: laat beter zien hoe toerisme zich verhoudt tot andere sectoren in de samenleving
Hoe verhoudt de toeristische visie zich tot het horeca-, evenementen en verkeersbeleid?Op
deze terreinen zullen ook stappen gezet moeten worden om de gewenste resultaten in 2020
te realiseren. Dat betekent onder andere een verbeterde bereikbaarheid, een geactualiseerd
horeca- en evenementenbeleid.
Wij missen ruimte voor nieuwe experimenten. Juist Vlissingen is een stad waar onorthodox
gedacht kan worden denk aan staanplaatsen campers, tijdelijke campingplaatsen, een hub
met alternatieve vervoerswijzen, etc.
Wij missen in de visie een paragraaf over duurzaamheid. Hier ligt een kans voor Vlissingen
om zich te onderscheiden. Zeker bij de gekozen doelgroepen die Vlissingen wil aantrekken
speelt dat mee in hun keuze. Hoewel de effecten van het Covid-19 virus voor het toerisme op
de lange termijn nu nog niet duidelijk zijn, is het zeer waarschijnlijk dat Covid-19 van grote
blijvende invloed zal zijn op gedrag van toeristen. In hoeverre de voorspellingen van de
groei van buitenlandse toeristen van de NBTC nog reëel zijn, is maar zeer de vraag. Op de
korte termijn zeker niet. Het kan bepaalde trends zoals duurzaamheid, dichter bij huis en
behoefte aan meer luxe versterken. Wellicht biedt dat juist weer meer kansen voor
Zeeland/Vlissingen. Het zou goed zijn daar aandacht aan te besteden in deze concept visie.
Aanbeveling: neem de onvoorziene gevolgen en kansen voor toerisme van het Covid-19 virus
mee in de analyse en visie.
Er wordt ons inziens teveel ingezet op de binnenkomende (buitenlandse) toerist en te
weinig op de binnenlandse toerist. De gemeente Vlissingen baseert de visie voor een groot
deel op een toekomstvisie van de NBTC, die een groei voorspelt van het toerisme van 17.9
naar 28.7 miljoen (=60%) in 2030. Aangegeven wordt dat deze groei vooral zit in de
inkomende (buitenlandse) toerist die op zoek zijn naar een product dat aansluit bij een
stedelijke uitstraling. Hoewel de groei van buitenlandse toeristen in potentie interessant is
(maar inmiddels als gevolg van de Covid-19 crisis nagenoeg afwezig is), wordt ons inziens
volledig voorbij gegaan aan de groep binnenlandse toeristen die op zoek zijn naar een
stedelijke ervaring (en nu niet of nauwelijks naar Zeeland komt). Aanbeveling: neem vooral
ook de potenties van de binnenlandse toerist mee in de visie.
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Er mist een investeringsagenda. Welke middelen gaat de gemeente Vlissingen beschikbaar
stellen om de ambities (mede) mogelijk te maken? Dat gaat om investeringen die direct
gerelateerd zijn aan het toerisme, als investeringen die indirect zijn maar op termijn wel de
aantrekkingskracht van Vlissingen bevorderen (bijv. In openbare ruimte, revitalisering wijken,
nieuwbouw, etc.). Zonder een investeringsprogramma is een beleidsnotitie een tandeloze
tijger. De gedachte/hoop dat de markt het wel zal opbrengen is een illusie.
Aanbeveling: geef aan welke investeringen de gemeente bereid is te doen in de ontwikkeling
va het toerisme.
In het geschetste uitvoeringsprogramma missen wij een onderscheid tussen korte- en
lange termijn doel(stellingen). Wat moet er eerste gebeuren om eerste klap/boost en wat
vergt een langere adem? Hiermee samenhangend missen we een actieprogramma.
Aanbeveling: geef duidelijker aan wat de korte- en wat de lange termijn doelstellingen zijn.
De visie en uitvoeringsagenda maken niet duidelijk wat de rol van de gemeente precies is.
Is dat alleen beleidsmatig en kaderstellend of faciliterend, stimulerend en regisserend? Wat
wordt van de andere stakeholders verwacht? Waar liggen de samenwerkingsmogelijkheden?
Aanbeveling: Het is goed om de 'markt' de ruimte te geven, maar geef aan waar en hoe de
gemeente haar verantwoordelijkheid neemt als regisseur en stimulator.

Samenvattend: het is duidelijk dat Vlissingen kan profiteren van de ontwikkelingen in de toeristische
markt. Er wordt in de visie een goede aanzet gegeven, maar wat ons betreft moeten de visie en
positionering een stuk scherper gemaakt worden om het gewenste onderscheid te bewerkstelligen.
Onze aanbeveling is om meer in te zetten op wat er al is, dat sterker te maken en te goed te kijken
wat er nodig is om de kapitaalkrachtiger stedelijke georiënteerde toerist naar Vlissingen te halen.
Werk met herkenbare doelgroepen/persona's. Kijk vooral ook naar de binnenlandse toerist en de
toerist uit Vlaanderen en Duitsland. Maak duidelijk keuzes, zorg voor draagvlak en focus op de lange
termijn. De gemeente moet haar rol als regisseur en stimulator nemen en samen met de
belangrijkste stakeholders kijken hoe de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden
10 september 2020
De Lasloods / Loek Peperkamp
Film by the Sea /Jan Doense
Zeeuws maritiem muZEEum / Onno Bakker
Cultuurwerf / Onno Bakker

Beoordeling commentaar College van B&W
. De visie is bedoeld om keuzes te maken en niet om trends explicieter te maken. De bedoeling is dat
er ruimte ontstaat in de uitvoeringsstrategie om onderzoek te doen. Het expliciet maken van
toeristisch trend wordt daarin meegenomen.
. Het college is verheugd dat u de keuze voor stedelijk georiënteerde (kust)toerisme onderschrijft en
dat het college voor kwaliteit kiest. U merkt op dat de visie scherper en wervender geformuleerd kan
worden. De visie en positionering zijn geformuleerd in niet meer dan twee bladzijden (blz 16 en 17).
Het college wil met deze visie richtinggevende kaders formuleren en een eventuele (wervende)
marketingstrategie niet voor de voeten lopen. Hierop zal terug worden gekomen in de strategische
visie en de daar aan gekoppelde citymarketing medio 2021.
. Er is gekozen voor twee doelgroepen, omdat de bestaande doelgroep ook voor Vlissingen waarde
heeft, maar dat een groei te verwachten is in een andere doelgroep. Voor beide doelgroepen is een
eigen aanpak. De nadruk ligt hierbij bij nieuwe doelgroepen.
U wijst op een verschil van het aantal slaapplaatsen genoemd in de visie en in de
uitvoeringsstrategie. De visie onderschrijft twee doelgroepen. De “inkomende” toerist waar volgens
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STEC behoefte is aan 1600 slaapplaatsen en de “traditionele Zeelandbezoeker” waar ruimte is voor
400 slaapplaatsen. Samen is dat 2200 slaapplaatsen. In de verdeling van de behoefte aan het aantal
slaapplaatsen onder de genoemde doelgroepen is af te lezen dat er een duidelijke prioritering c.q.
keuze is. Naar aanleiding van uw opmerking zijn de aantallen in de visie specifieker gemaakt.
. positionering. De positionering gaat uit van drie elementen. De eigen (historische) kracht van de
binnenstad van Vlissingen; de elementen rondom de strijd om Vlissingen, die terug te vinden zijn in
het gehele grondgebied van Vlissingen en tot slot de relatie tussen natuur en datgene dat de mens
heeft gemaakt. U wijst hierbij op de verbinding tussen het verleden en heden. Impliciet zit deze
relatie in de positionering. Deze zal in de tekst explicieter worden gemaakt.
. U adviseert om duidelijker te maken waar de stedelijke toerist op af komt en hoe Vlissingen daarin
kan voorzien. Via de uitvoeringsagenda willen wij graag daarover met u van gedachte wisselen om dit
te concretiseren en te vertalen in beleid.
. U wijst erop dat de visie gericht is op de uitbreiding van toeristische slaapplaatsen, terwijl daarnaast
de beleving ook van belang is. Uw opmerking is een kip- ei verhaal. Bewust is gekozen om de nadruk
te leggen op de uitbreiding van slaapplaatsen, omdat daarmee het potentiële aanbod van klanten
van attracties en evenementen vergroot. Daarnaast wordt benadrukt dat de accommodaties met
aansluiten bij de omgeving en deze versterken.
. U wijst erop dat de visie zich richt op twee doelgroepen. Tot nu toe richt Zeeland zich maar op één
doelgroep. Met deze visie wordt bewust gekozen ook in te steken op een andere doelgroep. In
Zeeland blijft de komende jaren de huidige “Zeelandbezoeker” naar deze provincie komen. Het is
onverstandig niet meer rekening te houden met deze doelgroep. In de uitvoeringstrategie wordt
daarom bewust gekozen deze twee doelgroepen apart te benoemen.
. U merkt op dat er vooral gewerkt is met landelijk beleid. Dit is enerzijds gedaan omdat dit beleid de
kansen formuleert en anderzijds provinciaal er beperkt informatie over stedelijke toerisme aanwezig
is. Kenniscentrum Kusttoerisme heeft bijvoorbeeld alleen een omschrijving van persona’s
gepubliceerd, zonder deze bijvoorbeeld te koppelen aan kansen. NBTC doet dit wel. Het ontberen
van deze kennis en kansen is aanleiding geweest om bewust in de uitvoeringstrategie ruimte te
creëren voor onderzoek. U geeft de aanbeveling hoe de toeristische visie aansluit op het provinciaal
beleid. Het college hoopt dat deze visie input kan zijn voor het provinciaal beleid.
. U wijst erop dat in deze visie weinig terug te vinden is over de samenhang tussen toerisme en
andere sectoren. Deze visie is gericht op de bedrijfstak toerisme. Elke bedrijfstak in Vlissingen heeft
een relatie met leefbaarheid van de stad. De gemeente is ondertussen een traject gestart om een
strategische visie te formuleren en een visie op city-marketing. Dit doet zij samen met de inwoners
en ondernemers in een uitgebreid participatieproces. Het resultaat van dit proces zal moeten
duidelijk maken "wat voor stad we willen zijn". De toeristische visie dient hierbij als input. In de
strategische visie wordt aandacht gegeven aan de relatie bewoners, bedrijven, bezoekers en
studeren.
. U vraagt hoe de toeristische visie zich verhoudt tot andere visies c.q. duurzaamheid. In de
toeristische visie is rekening gehouden met de diverse andere vastgestelde visies. Om de afstemming
te borgen werkt de gemeente aan een strategische visie. Daarnaast is in de uitvoeringsstrategie
opgenomen dat in het gemeentelijke beleid altijd ook gekeken wordt naar het perspectief van de
toerist.
. U vraagt wat de gemeente bedoelt met ondernemers. Het college ziet elke bedrijf buiten de
(gemeentelijke) overheid als ondernemer.
. U vraagt aandacht voor experimenten. Deze suggestie wordt opgenomen in de uitvoeringsstrategie.
. U vraagt aandacht voor de effecten van Covid-19. Het is onzeker wat Covid-19 zal doen, maar de
cijfers van NBTC gaan uit van toeristen in een straal van 500 km (buurlanden) waarbij de verwachting
is dat het effect beperkt zal blijven. Het effect van Covid019 kan dichter bij huis zijn. We zien nu als
dat dankzij Covid-19 een andere groep naar Zeeland komt. Dat zou betekenen dat de potentiele groei
nog hoger ligt dan in de visie genoemd en is er meer behoefte aan deze visie.
. Het ontbreken van een financiële paragraaf is bewust. Dit is een onderdeel van de
uitvoeringsagenda.
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. De korte en lange termijn doelstellingen en daarbij de rol van de gemeente worden uitgewerkt in de
uitvoeringsagenda.
Tekstaanpassing visie
conclusie:
invoegen:
“Tijdens de coronaperiode wordt Vlissingen en Zeeland bezocht door Nederlanders die passen in het profiel
van de doelgroep "inkomende toerist" van NBTC.
Positionering
De term "heden" opnemen om daarmee aan te geven dat er niet alleen terug wordt gekeken naar het
verleden, maar juist ook het contrast wordt gezocht met het heden.
8.3. toeristische verblijfsaccommodaties
- In 2030 levert dit minimaal 600 extra slaapplaatsen bestaande uit 50 B&B en 135 campingplaatsen.
8.4. Dagtoerisme. Toevoegen
- Tijdelijke vormen en experimenten voor de versterking van de beleving t.b.v. de dagtoerist wordt mogelijk
gemaakt en gestimuleerd. Deze kunnen dienen als vliegwiel om nieuwe vormen uit te proberen, mits deze
aansluiten bij de omgeving en een toegevoegde warde hebben voor de kwaliteit van de omgeving.
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Naam inspreker
Marja Efdé
Inspraakreactie
Graag zou ik zien dat het Nollebos een rustgebied blijft voor mens en dier.Ook de toeristen van nu en
in de toekomst zoeken af en toe rust op in dit gebied.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Mevr. E. Saas.
Inspraakreactie
Ik zou graag zien, dat er niks gebouwd wordt in het bos. En om de volgende reden niet, bomen en de
natuur zijn het waardevols op deze Aarde. En alles vol bouwen is geen goed en verstandig besluit, wij
mensen moeten ook ademen [bomen geven zuurstof]. Denk hierbij dat er ook nog genoeg andere
plaatsen zijn, waar gebouwd kan worden. Wat denk uw/jullie van het middengebied. Pak daar eerst
eens goed aan, de asociale straten, wiet lui [healers], hardrijders [en tegen de richting in rijders] en
ga zomaar door. Ik hoop dat uw/jullie goed nadenken en verstandig besluiten in de Toeristische visie
2030 over ons mooie Vlissingen. En geen geld van de burgers weg gooien/verspillen. Luister a.u.b.
eens naar de burgers.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie. Het college neemt kennis over uw zorg over de rest van Vlissingen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ton Ruigrok-Kwartiermaker
Inspraakreactie
Hou het groen, geef ruimte voor de grootste groene strook aan de rand van de stad. Een uniek
gebied tussen de zee en het land. Geef de huidige twee ondernemers dat stuk waar zij recht op
hebben met uitbreiding. Hou grootschalig toerisme voor het badstrand.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Erwin van de Pol
Inspraakreactie
Uiterst merkwaardig om om corona heen te lopen, alsof het een incident is; Alles ademt
ambtelijkheid, veel is overgeschreven uit toerisme en marketingboekjes en niet authentiek (vb.:
archievers bestaan niet in de marketingmix, achievers wel);
- Nergens komt er iets van enthousiasme of drive naar voren, het zijn (de nota's en filmpjes) saaie
verhalen. Zo krijgen we de mensen niet mee in Vlissingen en zeker niet naar Vlissingen;
- Het 'hoe' is 2 zinnen, de rest is analyse, zo komen we er niet;
- Zet Vlissingen op de kaart met ambassadeurs aan de hand van de mooie evenementen, zie bv het
interview deze week in de PZC met Olga Zuiderhoek, of bv. aan de hand van het VGS congres van
vorig jaar waar iedereen onder de indruk was van de lokaties;
- Zet er een verbindende en bevlogen projectleider op die partijen bij elkaar krijgt en veel landelijke
publiciteit genereert;
- Dit vraagt om een netwerkbenadering, gebruik de principes van regionaal netwerkorganiseren:
https://issuu.com/rijnconsult/docs/rijnconsult_2020_met_links_lr
- Gebruik de ongemakkelijke uitstraling van de stad ten goede. Vb: de een beetje vergelijkbare stad
IJmuiden heeft als city marketingslogan: "Rauw aan zee" verwijzend naar de vis, maar ook naar de
rauwheid van de stad in een paar opzichten. Nut dat ook uit voor VLissingen, daar ligt een kans;
- Doe dingen out of the box, de sta is apart en bijzonder, dit zijn allemaal zulke voorspelbare teksten
..., gemiste kans.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Pim Busking
Inspraakreactie
Het gestelde in de ingezonden brief van P.L. Brounts, gepubliceerd in de PZC van zaterdag 15
augustus 2020, genaamd: "Adriaan Geuze (3)" maakt hier deel van uit.
Mijn eerste advies aan u is om een rondvlucht te boeken over Zeeland en goed naar buiten te kijken.
Let daarbij op de grote hoeveelheid campings en vakantieparken in deze provincie. Vanuit de lucht
zal het u opvallen dat Zeeland vol is en dat de grens van het aantal toeristen dat Zeeland aandoet
allang is overschreden. Zeeland wordt hierdoor voor de bezoekers en eigen inwoners steeds minder
aantrekkelijk. Er komen alsmaar meer recreatie voorzieningen bij, terwijl de infrastructuur hierop
niet of nauwelijks wordt
aangepast, met als gevolg files en meer ongelukken. De aanrijtijden voor hulpverleners worden door
de drukte steeds langer. Stel u voor dat er een ramp gebeurt in Zeeland. Hoe denkt u dat de mensen
geëvacueerd kunnen worden als de A58 in de vakantieperiodes vast staat door files met
voornamelijk toeristen? Ook het water- en energieverbruik stijgt aanzienlijk tijdens de
vakantieperiodes, waardoor er een tekort kan gaan ontstaan. De drinkwatervoorziening staat al
onder druk door langdurige droge perioden waarin de waterstand van de Maas zakt.
U streeft naar 33% meer verblijfsaccommodaties. Mijn mening is dat het aantal
verblijfsaccommodaties moet worden teruggebracht tot 33% of minder. Geef locaties van huidige
recreatiewoningen terug aan de natuur. Help het klimaat, de weidsheid van de omgeving en de rust
te verbeteren! Plant bomen en leg voedselbossen aan, zoals de provincie voorstelt. Maak een
"sterfhuisconstructie" op de verhuur van tuinhuisjes en garages aan toeristen, op vakantieparken,
B&B's, hotels en dergelijke. Laat de vergunningen niet overgaan op erfgenamen of anderen na
overlijden van de verhuurder en verbied verkoop en overname. Evenzo met de strandhuisjes. Bouw
de vergunningen hiervoor af. Het strand is van alle Vlissingers. Niet voor de happy few. Ze nemen
een groot deel van het strand en de duinvoet in bezit en de fecaliën laten ze na het seizoen in het
zand liggen of spoelen ze uit in zee!
Teveel natuur is al verdwenen door bebouwing. Het lijkt wel of u economisch gewin door inkomsten
van toerisme boven de natuur stelt, door uw plan om recreatiewoningen te laten bouwen in
natuurgebieden zoals het Nollebos. Waar worden de bomen en struiken herplant? Waar komen de
waterpartijen die het moeten ontgelden? Waar moeten de dieren het zoeken die verstoord worden
door zoveel recreanten? U kunt het als gemeente niet waar maken om dit plan door te zetten terwijl
u weet dat de afgelopen 50 jaar de populaties diersoorten met twee derde zijn afgenomen.
Maak ook een "sterfhuisconstructie" voor de ondernemers in het Nollebos met een opruim plicht
van de reeds aanwezige bebouwing en herstel van de oorspronkelijke beplanting. Volg de visie van
STEC groep (pag 22 van uw bijlage) door: "in te zetten op het behoud van de huidige kwaliteiten rust
en ruimte, terughoudend om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied..."
Er is een pad aangelegd voor mountainbikers, terwijl er al een fietspad ligt. Hiernaast wordt door de
mountainbikers gebruik gemaakt van de voetpaden, de wandelaars krijgen steeds minder ruimte en
je kunt er niet meer ontspannen lopen omdat je constant om je heen moet kijken of er geen
mountainbikers aankomen. Het toezicht hieropontbreekt en als het er is is dit minimaal.
Als het waar is dat u reeds een besluit hebt genomen tot de bouw van extra recreatiewoningen in het
Nollebos, dan is het jammer dat er daarvoor geen inspraakmogelijkheid is geweest.
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker wijst op de toegenomen overlast door toerisme die ervaren wordt. Door de
aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd
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blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is
wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners.
In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren richtlijnen waarlangs de kwaliteit van
nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan
worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
Door te kiezen voor een zekere doelgroep proberen we ook de overlast te voorkomen. De visie stelt
voor om vooral een stedelijke toerist te trekken. Een kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge
kwaliteit accommodaties. De impact op leefbaarheid is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus
voor een kwalitatieve groei. De kwantitatieve groei is op Zeeuwse schaal beperkt.
Tekstaanpassing visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Hanny Montenarie
Inspraakreactie
Alstublieft geen huisje in het Nollebos het enige stukje groen in Vlissingen, laat het groen blijven. Het
is zo'n mooi stuk natuur!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Richard Elliott
Inspraakreactie
De toeristische visie is zeker op de goede weg, ik heb nog drie suggesties/opmerkingen:
1. Goed om te zien dat ons maritiem en industrieel erfgoed eindelijk de aandacht krijgt die het
verdient! Industrie behoort zeker tot ons verleden,, maar maritiem zijn we nog steeds springlevend!
welke gemeente in nederland kan hier allemaal op bogen? Ga maar na:
* loodsenhaven en -spectaculaire acties
* havenrondvaart northseaports
* Amels
* Mercuur
* zeehondensafari
* butskoppen
* jachthavens met toebehoren, springplank richting de belgische kust
* kleurige boeien
* westerscheldeferry
* nergens ter wereld passeren de zoveel schepen zo dichtbij de kust
* mogelijk rivier cruises
* geboorteplaats mariniers, dus marinedagen? Oefeningen met mariniers? banden aanhalen met de
marine
* mensen hebben nu al minstens 1000/e per week over voor een strandhuisje op het nollestrand nu
al, dus we
hebben zeker iets te bieden
2. Prima dat er meer wordt ingezet op meer verblijfsaccommodatie. Maar om dat alleen binnen een
strook langs de kust te beperken begrijp ik niet. De nieuwe doelgroepen willen juist een stedelijke
omgeving, dichtbij terrassen en cultuur met uitstapjes naar de natuur. Onze suggestie zou juist zijn
om ook meer verblijfsaccomm in de Spuikom realiseren, op loopafstand van alle voorzieningen van
de binnenstad en de boulevard.
3. Behoud bij ontwikkeling van de Spuikom zoveel mogelijk het groene karakter, als een mooie
aanloop naar het Nollebos
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen Het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
epjan kwast
Inspraakreactie
Ik loop minstens drie keer in de week door het Nollebos en ervaar de stilte, de natuur, het water,
ongelooflijk dat dit kan in Vlissingen waar de zee het belangrijkste is. Daarom laat dit kleine
natuurgebied bestaan en laat Vlissingers genieten van dit mooie bos en laat het niet ten ondergaan
aan bewoning want dit stukje natuur hebben we allemaal nodig!!!!!!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
J.J. Minnaard
Inspraakreactie
Geen bebouwingen in het Nollebos. Laat dit kleine beetje natuur a.u.b. blijvend zijn.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark
Inspraakreactie
Stichting ons Nollebos
Conclusie: een moeilijk te doorgronden problematiek, mede doordat er 3 verschillende verhalen
worden aangeleverd, waarin de cijfers niet erg consistent zijn. Goede uitleg en presentaties zijn niet
gegeven. De termijn om te reageren is uitermate kort.
De presentatie van de problematiek is echt onder de maat.
De beleidsvoorstellen zijn lastig in te schatten door de summiere kaartjes en het ontbreken van
flankerend beleid (AirBnB problemen, overlast voor woonwijken, onduidelijkheid over verkeer- en
parkeeroplossingen, ontbreken van een financiële paragraaf, onvolledigheid (Iguana/Britannia bij
voorbeeld). Geen duidelijke aanduiding van de gevolgen voor het grondgebied van de stad en voor de
Vlissingers (te denken valt aan Nollebos/Westduinpark, het gebied tussen Koudekerkseweg en van
Woelderenlaan, De Spuikom e.ao. en Het Eiland).
In de kern is het alleen maar een verhaal om bouwlocaties te kunnen aanwijzen op verzoek van de
snelle-geld-verdieners.
Het stuk geeft meer vragen dan antwoorden.
Wat ons betreft moet het huiswerk over.
Inleiding
Op 11 augustus hebben wij het College verzocht de inspraakprocedure aan te passen i.v.m. de
vakantietijd. Hierop hebben wij op 27 augustus een onbevredigend antwoord gekregen. Er staat dat
voor onze stichting de inspraaktermijn met 1 week is verlengd. Van CDA raadslid Bertijn vernamen
we dat wethouders Strosnijder tegen hem heeft gezegd dat de termijn van 21 september alleen voor
onze stichting geldt, terwijl in de digitale nieuwsbrief van de gemeente van 2 september staat dat dit
voor de hele bevolking geldt. Ra, ra, ra hoe kan dat?
Wij vinden het heel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van het toerisme in
Vlissingen en dat er voldoende gelegenheid is voor inspraak door de bevolking. Voor ons is dit
onderwerp extra van belang omdat er al meer dan 10 jaar gepraat wordt over het bouwen van
accommodaties voor toeristen in het Nollebos/Westduinpark. De plannen daartoe zijn zeer
omstreden vanwege de aanslag op de natuur en de rust in het gebied.
De gepresenteerde visie zal onder meer een onderbouwing zijn voor de plannen van de gemeente
met het gebied. Bezwaren tegen bebouwing kunnen dan worden weggewimpeld met de reactie:
"Het staat in de toeristische Visie en die is democratisch en na inspraak vastgesteld door de
gemeenteraad. U moet deze uitwerking van het beleid aanvaarden." Daarom voor ons reden om het
concept kritisch te bekijken.
De gemeente wil nu met de bevolking in gesprek over visie 2040. Ga dan hier over ook eens met de
bevolking in gesprek en niet alleen over om de onschadelijke kwesties die niet gevoelig liggen.
Algemene opmerkingen.
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Verscheidenheid en contrast
Terecht wordt in de visie gewezen op verscheidenheid en noodzakelijke contrasten. Wij zien die
verscheidenheid vooral in het aanbod van culturele en toeristische voorzieningen in de (binnen)stad
en variatie in de natuurlijke gebieden. Met daarbij een duidelijk contrast tussen de bruisende stad en
de onbebouwde, niet vercommercialiseerde natuur. Een contrast dus tussen activiteit en rust, vol en
leeg etc.
Zo bieden we de bezoeker variatie en keuzemogelijkheid.
Natuurbeleving
Laten we niet vergeten dat veel Middelburgers, maar ook Brabanders en niet in de laatste plaats
Belgen ons Nollebos/Westduinpark bezoeken! Vooral de laatste categorie vindt hier nog een stuk
natuur wat ze aan hun kust met z'n eindeloze (hotel)bebouwing zo node missen. Hoe belangrijk een
natuurlijk groengebied bij een stad is zien we bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag en Breda met
respectievelijk het Amsterdamse Bos, het Haagse Bos en het Mastbos, waar bewoners de
noodzakelijke rust en ontspanning vinden naast het hectische stadsleven.
Het is bekend dat verblijven in de natuur een weldadige invloed heeft op het geestelijk en lichamelijk
welzijn van de mens.
Gezien het bovenstaande moeten we o.i. het natuurlijk karakter van de ons nog resterende
groengebieden met zorg koesteren en veiligstellen voor de toekomst. Een toekomst die dan ook nog
aantrekkelijk is voor ons nageslacht.
Natuurbeleving is belangrijk en die zal in de toekomst, met een grotere druk van louter economische
belangen, alleen maar toenemen. De bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze stelt in een artikel
in de PZC van 10 augustus jl. dat ons landschap 'niets minder is dan het paradijs' en dat we dat niet
met kortetermijndenken moeten verkwanselen.
Kwetsbaarheid
Het is verstandig te beseffen dat differentiatie van functies en aanbod in het stedelijk gebied van
wezenlijk belang is. Een grote monofunctionaliteit maakt het stedelijk systeem uitermate kwetsbaar.
Denk alleen maar aan de pandemie waarin wij nu verkeren. Een (wellicht ernstiger) herhaling
daarvan kan een stedelijke samenleving, die alleen gericht is op beperkte (toeristische) functies,
aanzienlijk schaden.
Toeristen versus eigen bewoners
We moeten ook voorkomen dat er situaties ontstaan zoals bijvoorbeeld in Domburg waar de
toeristische druk zo hoog is dat er spanningen ontstaan tussen bewoners en bezoekers waardoor de
leefbaarheid ernstig wordt geschaad.
Een nog groter schrikbeeld is dat van Amsterdam en Utrecht waar men door de enorme toestroom
van bezoekers verzucht: "Tourism kills the City". Het is van groot belang dat wij in Vlissingen niet
klakkeloos achter andere steden aanhollen maar streven naar een duurzaam evenwicht.
Het zonder meer fungeren als overloopgebied van Amsterdam, zoals in de visie wordt voorgesteld,
lijkt ons daarom geen goed idee.
Bij de voorgestelde ontwikkelingen is duurzaamheid in ruimtelijk, economisch en maatschappelijk
opzicht van groot belang. Er zal gezocht moeten worden naar een evenwichtige situatie die strookt
met de maat van het grondgebied, het aantal inwoners van de stad en de invloeden die van buitenaf
(zoals toerisme) op de stad inwerken. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit en de
leefbaarheid van onze stad in de toekomst veilig stellen
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Gelukkig is in het nieuwe Scheldekwartier nog ruimte voor een groot aantal woningen en
verblijfsaccommodaties. In deze nota ontbreekt een opgave van het aantal eenheden en bedden dat
hier is voorzien.

De gevolgde procedure
Mede naar aanleiding van herhaalde verzoeken van projectontwikkelaars om in Vlissingen
toeristische verblijfsaccommodaties te mogen bouwen heeft de gemeente heeft een aantal jaren
gelden het bureau STEC ingehuurd om een Visie en Ambitie op de Verblijfsaccommodaties Vlissingen
18.125 op te stellen.
Deze dateert van 7-2-2019. In oktober 2019 is het rapport Toerisme in Vlissingen van de gemeente
vastgesteld door. Nu krijgt de bevolking de gelegenheid om binnen enkele weken te reageren op de
op deze stukken gebaseerde Concept Toeristische Visie van de gemeente Vlissingen 2030. Pas op 12
augustus werd de inspraakprocedure officieel aangekondigd op de digitale nieuwspagina van de
gemeente. Op deze manier lijkt het er niet op dat de inbreng van de bevolking serieus wordt
genomen, vooral ook omdat er geen enkele vorm van gesprek of toelichting wordt georganiseerd.
Ook is het volkomen onduidelijk hoe er is/wordt overlegd met de ondernemers in de
toeristenbranche. Anno 2020 is een dergelijke werkwijze volstrekt niet meer gepast. Wel heeft de
gemeente de tijd genomen om de portefeuillehouder, wethouder Strosnijder, een promotievideo te
laten maken. Deze video lijkt niet bedoeld als ondersteuning van de inspraakprocedure maar als
uitnodiging aan ondernemers om te bouwen in Vlissingen. Het is slechts een herhaling van de
promotievideo die wethouder de Jonge op 11 juni 2015 heeft gepubliceerd.
De concept-visie1
Algemeen: in de beide onderleggers (STEC2 en Toerisme Vlissingen 20193) wordt het frequente
bezoek van marktpartijen/projectontwikkelaars aan de gemeente (de wethouders de Jonge en
Reijnierse hebben hier herhaaldelijk mee geschermd en doen dat nog steeds) genoemd als de
expliciete reden voor het bijstellen van de toeristische visie 2010. Uiteraard naast allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen.
Aanleiding, (verder genoemd: Inleiding.)
De visie vertrekt vanuit de wens veel meer toeristen naar Vlissingen te trekken en stelt dat van hen
er niet meer dan 2 % onze stad bezoekt of er overnacht. Deze stelling klopt niet met de cijfers die in
de andere stukken worden gepresenteerd.
Het aantal overnachtingen is inderdaad 2%, maar het aantal dagrecreanten was in 2018 (bron: TV
2019, pag. 8 de grafiek opgeteld) ca. 5.020.000 en dat is 11,6 % van het totaal aantal dagrecreanten
in Zeeland.
Helemaal niet gek voor onze excentrisch gelegen stad.
Met de mond wordt beleden 'Het belang van het toerisme en het belang van de Vlissingse inwoners
moet in balans zijn.' In de verdere nota wordt dit nergens uitgewerkt.
Covid-19: gevolg is dat met name het buitenlands toerisme enorm is teruggelopen. Even een
verademing voor Amsterdam, Venetië etc. Maar ze komen al weer in grote hordes! Willen we dat
wel? Wil de bevolking dat wel? Daarbij: hoe staat het met de gezondheidszorg op ons eiland? Er zijn
te weinig huisartsen in de zomer, het ziekenhuis voor noodgevallen e.d. ligt in Goes....
Het NBTC ( Holland Marketing) zegt: veel meer toeristen uit het buitenland: in 10 jaar stijging met
50%I Wij zeggen: Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Maar vooral geldt dat
menselijk gedrag geen onontkoombaar natuurverschijnsel is, maar valt te sturen. De gemeente kan
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kiezen tussen niets doen, heel veel doen en alles wat daartussen zit. Wij pleiten voor een zorgvuldige
afweging van alle belangen, vooral die van de Vlissingse bevolking tellen zwaar. Géén Domburg-aande-Schelde!
Doelgroepen: independent explorer en quality seeker. Volgens ons: de ongebonden onderzoeker en
de luxe toerist. Naast de strandbelever. Dat zou dan aansluiten bij het aanbod van Vlissingen. Ja,
maar dan moet je eerst gaan bouwen en willen de Vlissingers dat? STEC zegt minimaal 33 % groei tot
2030 bij de buitenlandse toeristen en die komen natuurlijk alleen als er passende accommodaties zijn
op mooie plekken. Welke prijs moeten wij daarvoor betalen?.
3.4 het stedelijk gebied van Vlissingen biedt volgens Zeeuwse kustvisie ruimte voor de groei van
verblijfsaccommodaties. Wij zijn van mening dat het Nollebos/Westduinpark daar niet onder valt.
Het is een onderdeel van de manteling van Walcheren, een natuurgebied dat tegen de stad aan ligt.
Lusten en lasten in balans: aandacht is mooi maar het gaat om concrete acties of het laten van
concrete acties (zoals bouwen).
Economie 3.5
De meeste toegevoegde waarde is er bij overnachting. Ja, hotelkosten zullen daar een groot deel van
uitmaken, maar wie heeft daar wat aan? Antwoord: de bank/beleggers, beperkt: werkgelegenheid
van Vlissingers
3.6 kansen verblijfstoerisme (pag. 6)
STEC zegt op pag. 11: 4580 bedden zijn er nu en stelt voor een uitbreiding met 2190 slaapplaatsen.
Dat betekent dus een groei met 47,8 %! In minder dan 10 jaar. Dat is echt veel te veel.
STEC beveelt aan dat de groei in unieke ervaringen met luxe moet gaan zitten. Dat kan dus alleen op
de mooiste locaties van de stad, die daardoor gedomineerd gaan worden door
appartementengebouwen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Britannia. Overigens wordt dit niet
genoemd in de Visie. Wel vreemd want het lijkt ons een zeer essentieel gebouw dat in de nabije
toekomst gerealiseerd zou moeten worden, volgens het gemeentebestuur. Welke kan gaan de
plannen op? Aantallen en soort appartementen? Hoe wordt het parkeren opgelost? Past het plan wel
in de schaal van de directe omgeving?
STEC voert in zijn analyse ook het vakantiepark Swaenenburgh op als bestaand (6 eenheden, 24
bedden). Deze Finse huisjes horen bij de exploitatie van de sauna en zijn niet bedoeld als
vakantiepark. Op deze manier wordt het beeld gecreëerd dat er wel sprake zou zijn van een
vakantiepark dat alleen aangepast zou moeten worden. Dat klopt niet.
4.0 Toerist als uitgangspunt in plaats van de stad en haar bewoners waarin de toerist te gast is.
4.2 gastvrijheid: De VVV gesloten. In Frankrijk hebben zelfs de kleinste dorpen vaak nog een VVV en
de toeristenbelasting wordt er gebruikt voor de exploitatie... Wat heeft men (de ondernemers) er
voor over?
Voor wat hoort wat: als de ondernemer graag toeristen wil ontvangen moet hij ook serieus bijdragen
aan de stedelijke ontvangst en dit niet overlaten aan de gemeenschap. (Profijtbeginsel).
Bereikbaarheid: Vlissingen is een uithoek en dat is het sterke punt, er is rust, strand en ruimte. Het
verhaal op bladzijde 9 dat Vlissingen het begin van van alles en nog wat is, is onzin: dit zijn de kleren
van de keizer en die gaan wij niet dragen!
4.3 ruimte voor hotels, vakantieappartementen en B&B's. Onze vraag is: waar? Zonder inzicht in de
ontwikkellocaties bestaat het levensgrote gevaar dat er maar lukraak gebouwd gaat worden en dat
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de bevolking het zwijgen op wordt gelegd met de mededeling dat dit het beleid is wat in de Visie is
vastgelegd.
Er is geen beleid geformuleerd voor het voorkomen van overlast: DAT ZOUDEN WE IN DEZE NOTA
GRAAG ZIEN. We hebben nu nl. wel aardig wat drugstoeristen die de sfeer op een aantal belangrijke
plaatsen in de stad behoorlijk bederven. Vind daar eerst een structurele oplossing voor alvorens de
quality seekers uit te nodigen! En wat die laatste categorie betreft: zorg als gemeente dan ook dat de
deels ontmantelde cultuur hier weer een herwaardering krijgt, want daar komen die mensen voor.
4.4 dagtoerisme in Vlissingen 1,2 miljoen in 2019 2,8% van Zeeland. Dit strookt niet met de cijfers in
TV 2019, pag. 8 de grafiek opgeteld, daar komen we uit op ruim 5 miljoen. Wat zou het correcte cijfer
zijn?
5.1 doelgroepen NBTC Achievers (geen aRchieverslll!I Dat is ongeveer het tegenovergestelde)
Conclusie pag. 14
Vlissingen nu alleen slecht weer voorziening volgens NBTC. Wij vinden dat echt onzin. Dagje
Vlissingen met talloze evenementen (Rescue, Sail, Festival Onderstroom, Nachtmarkten, Braderieën
enz.) Met MOOI weer zijn er juist heel véél dagjesmensen. Zij kunnen dan ook de attracties zoals
Iguana, Arsenaal, Muzeeum bezoeken die vooral met slecht weer aantrekkelijk zijn.
Je hebt Vlissingen in één middag wel bekeken. (Hoe zit dit eigenlijk in Middelburg?) Voor
verblijfstoerisme is Vlissingen niet bijster interessant. Hoe lang blijven mensen eigenlijk in
Amsterdam???? Er zullen weinig steden zijn waar bezoekers langer dan een paar dagen blijven,
meestal trekt men snel weer verder.
Toerisme voor lang verblijf vindt alleen waarde in zoeken naar rust, zon en zee. De stad en omgeving
bieden niet genoeg aantrekkelijke zaken om er langer verblijven. Dat is helemaal geen schande, dat is
ook in heel veel plaatsen het geval, ook die veel aantrekkelijker zijn: mensen blijven er toch vaak niet
langer dan één of twee dagen. Laten we daarom ons niet in de problemen zoals hierboven
beschreven zijn storten.
Meest toegevoegde waarde bij overnachting. Ja, maar de hotelkosten zullen daarvan een groot deel
uitmaken en wie heeft daar wat aan? Antwoord: vooral de banken en de beleggers; beperkt:
werkgelegenheid van Vlissingers
Wij missen Iguana en het toekomstige Britannia in dit verhaal. Dat zijn toch belangrijke plekken in het
(toekomstig) toerisme in Vlissingen?
De inkomende toerist pl4 is een fata morgana waarvoor wij onze stad niet willen laten verpesten
door projectontwikkelaars die snel veel geld willen verdienen en dan weer vertrekken..
Visie positionering pag. 16
Aanbod
2200 extra slaapplaatsen in 2030 dat is dus 48 % groei in 9 jaar. Dat is veel te veel. Spuikom voor de
dagtoeristen.....?????? Hoe gaat dat verkeerstechnisch? Die komen echt niet allemaal per fiets of
openbaar vervoer. Een fors parkeerprobleem en extra filevorming. Willen we dat?
Vraag 33% meer verblijfstoeristen in 2030. Nu zijn dat er 375.4005 daar komen er dan 125.000 bij en
brengt het totaal op 500.000....Overigens valt op dat in de geraadpleegde tabel het aantal
overnachtingen van 2017 naar 2018 met bijna 25 % is gegroeid, een onwaarschijnlijk hoog
percentage. Hoe kan dat?
40 % meer dagtoeristen in 2030. Bij 5.000.000 dagtoeristen nü komen er dan 2.000.000 bij. Hoe zijn
die te verwerken? Moeten die allemaal op de Spuikom worden onthaald of zijn er nog andere
bestemmingen bedacht?
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Pag. 17 Nollebos wordt opgevoerd met foto om er te recreëren. JA, DAT WILLEN WE GRAAG ZO
HOUDEN.
Uitvoeringsstrategie
7.0 De inkomende toerist daar zit de potentiële groei.
7.1 Citymarketing door de gemeente EN WAAR BLIJVEN DE ONDERNEMERS???
7.2 Gastvrijheid: hier wordt de bewoner opgevoerd als "ambassadeur" wel een beetje cynisch hoor.
Je krijgt de overlast, amper inspraak, maar je wordt wel aan het werk gezet.
Bereikbaarheid: "een steeds groter deel van de toerist maakt gebruik van het openbaar vervoer..
stationsplein belangrijke vervoershub". Ons advies: ga er eens kijken...het is een dooie boel. Hoe
verleidt men toeristen het openbaar vervoer of de fiets te pakken? Dit zijn droomgedachten die echt
niet gerealiseerd gaan worden. Zelfs als de treinverbinding beter wordt.
7.3 verblijfsaccommodaties minimaal 1.600 extra slaapplaatsen =130.000 extra overnachtingen. In
vergelijking met de cijfers van 2018 nl. 375.400 is dit een groei van bijna 35 %. Dat is echt enorm veel.
Waar? Zoekgebied: strook ten westen van Paauwenburgweg tot einde van het Eiland
Toeristische verblijfsaccomodaties , voornamelijk hotels, recreatieappartementen met centrale
bedrijfsmatige exploitatie met verplichte verhuur. Functiemenging is planologisch mogelijk. Een
voorbeeld hiervan is een hoogwaardige zorg- of wellness-component en tegelijkertijd ook een mix
van recreatie en (deeltijd) wonen om het luxe segment exploitabel te maken. (Dit lijkt ons
geschreven om in het Nollebos iets groots te kunnen gaan bouwen)
Ruimtelijk: van station tot Westduin, 1 km breed vanaf de kust: zie onleesbaar schetsje. Het is veel te
vaag om goed te kunnen begrijpen waar het om gaat. Een heldere kaart is echt noodzakelijk om te
kunnen inspreken (en te besluiten)
Wij hebben gepuzzeld op het gepresenteerde schetsje om het vertaalbaar te maken naar de stad.
Hieronder het resultaat. Daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de stad tot zoekgebied dreigt te
worden
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In het gearceerde gebied kunnen toeristische verblijfsaccommodaties worden gerealiseerd.
8.3 Toeristische verblijfsaccommodaties pag. 24
Het beleid focust zich op het buiten de bebouwde kom mogelijk maken van kleinschalige
verblijfsaccommodaties, in 2030 minimaal 60 extra slaapplaatsen. Vraag zijn dit minicampings of valt
een appartementengebouw in het Nollebos/Westduinpark hier ook onder?
8.4 Dagtoerisme
Ambitie 2030: minimaal 500.000 extra dagbezoekers. Dit lijkt strijdig met wat er bij vraag is gesteld
onder '40 % meer dagbezoekers'. Volgens onze berekeningen gaat het dan om 2.000.000 mensen,
dus 4 x zo vee als hier genoemd. Overigens is 500.000 ook al een enorm aantal. Ervan uitgaande dat
80% in het hoogseizoen (juli/augustus) komt, betekent dat in die periode 400.000/62 = 6450 extra
bezoekers per dag!!!!
Hoe: Spuikom is de locatie waar toeristische volumeproducten zich concentreren.
Wat betekent dat voor verkeer en parkeren?
Het badstrand en het Nollebos zijn de plek waar toeristen en recreanten actief verblijven.
Ondernemers organiseren er het hele jaar door activiteiten die aansluiten bij de vitale mens. Van
sportevenementen tot een unieke wellnessbeleving. De 'unieke wellnessbeleving' in het Nollebos kan
wat ons betreft op de plek van de huidige (gesloten) sauna enz. Er is daar geen plek voor uitbreiding
van de verblijfsaccommodaties en het moet passen binnen de grenzen van het bestemmingsplan
2011. Vraag: welke ondernemers moeten dit in het Nollebos gaan realiseren? Komen er dan nieuwe?
Wij missen:
De financiële paragraaf
Een goed leesbare ruimtelijke verbeelding (=plankaart).
Iguana (wordt niet genoemd....)
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Britannia (wordt niet genoemd....)
Cruiseschepen
Rol/mogelijkheden van onderwijsinstellingen (HZ/MBO) op het gebied van toerisme
Aandacht voor de veiligheidsrisico's door de scheepvaart, (calamiteiten)
Wat betekent meer toerisme voor de stikstofsituatie in onze omgeving?
Er is alleen onderzoek gedaan naar de mening van marktpartijen
Er is niets gevraagd aan de Vlissingers
Er is niets gevraagd aan de toeristen die er nu komen
Er is niets gevraagd aan inkomende toeristen uit het buitenland
Er is niets gevraagd aan de ondernemende toeristen (achievers)
Er is niets gevraagd aan de huidige ondernemers in de toerismebranche
Er is niets gevraagd aan de Zeeuwse milieuorganisaties
Dus: er is er nog veel onderzoek te doen voordat het beleid kan worden geformuleerd.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de reactie en suggesties. De opmerkingen van de inspreker
onderschrijft de visie. De inspreker verwijst naar het belang van de natuur. In de positionering is de
relatie met de natuur (Vlissingen als vertrekpunt om het groene eiland Walcheren te ontdekken)
bewust opgenomen, omdat dit voor Vlissingen een kans is en verwijst daarmee naar de kustvisie,
waarin organisatie als ZMF etc. een rol hebben gespeeld. Met betrekking tot de zorg rondom het
Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos en is
daarmee geen onderdeel van deze visie.
Met betrekking tot de mobiliteit en boulevard wordt de inspreker verwezen naar de aparte traject
rondom het stationsplein en herijking boulevardvisie
De inspreker wijst op de toegenomen overlast door toerisme die ervaren wordt. De gemeente heeft
hier oog voor door andere de Zeeuwse kustvisie te onderschrijven. Door te kiezen voor een zekere
doelgroep proberen we ook de overlast te voorkomen. De visie stelt voor om vooral een stedelijke
toerist te trekken. Een kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit accommodaties. De
impact op leefbaarheid is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een kwalitatieve groei.
De kwantitatieve groei is op Zeeuwse schaal beperkt.
De inspreker verwijst naar een tabel van de inventarisatie van de huidige situatie. Hierbij zijn door de
bezoeker alle bezoekers aan Vlissingen opgeteld, dus ook alle inwoners en Vlissingers die
boodschappen doen. ( dit zijn er circa 5.000.000) De inventarisatie neemt de "nieuwe bezoekers “als
zijnde dagtoerist. (dit zijn er circa 1,2 miljoen die in de visie worden genoemd). Door deze verkeerde
aanname neemt het college aan dat een groot aantal van de argumenten vervallen.
De stichting vraag welke accommodaties in het buitengebied mogelijk zijn. Hierbij wordt uitgegaan
van (mini)camping of B&B.
Tot slot dankt het College de stichting Ons Nollebos voor de suggesties en in de uitvoering zal
gekeken worden welke passen binnen het toeristisch beleid en welke binnen dit beleid meegenomen
kunnen worden.
Tekstaanpassing visie
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Annelies Berendsen
Inspraakreactie
"Handen af" van het Nollebos, geen bebouwing! Eerst natuurcompensatie en dan vlak daarbij weer
vol bouwen, waar zijn we mee bezig ... @>
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
B. Wassink
Inspraakreactie
Naar mijn mening is de de informatie in deze teksten door de huidige ontwikkelingen achterhaald. Ik
sluit me verder aan bij de reactie van de Stichting Ons Nollebos.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C.Koning-Antes
Inspraakreactie
. Blijf af van het weinige mooie groen, dus GEEN bebouwing in het Nollebos en Spuikom. Dit is voor
veel inwoners van groot belang voor kwaliteit van leven in Vlissingen.
. zorg voor een mooie Boulevard, meer groen/bloemen en eindelijk een nieuw Brittania. Het is een
schande dat dit er zo lang zo bij staat.
. zorg voor meer activiteit in de binnenstad waar steeds meer winkels zullen verdwijnen en dus
ruimte voor komt i.p.v. in de Spuikom.
- zorg voor voldoende grote prullenbakken ( meeuwproof)
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid. Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos
wordt verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
ElsGelok
Inspraakreactie
Hierbij deel ik u mee dat ik me aansluit bij de reactie van de Stichting Behoud en Beheer
Nollebos/Westduinpark, diereactie op 15 september j.l aan u verzonden is door de voorzitter Dhr F
de Reeper. Overigens ben ik van mening dat de huidige Corona crisis de Toeristische visie 2030 al
heeft achterhaald.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C.N.A.Vreke
Inspraakreactie
Bouw eerst eens een hotel op de plaats van het voormalige Brittania en laat het Nollebos zoals het
nu is
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Mini Rijsdijk-Gaal
Inspraakreactie
Waarom dit plan terwijl de natuur behouden dient te worden en we juist meer natuur nodig hebben
om de C02 reactie uitstoot te compenseren.
Verder is het nu al zo dat inwoners van Vlissingen niet meer naar het strand kunnen op zonnige
dagen omdat je worst overlopen door de touristen die tot ver in september onze stranden bevolken.
Moeten daar echt nog zoveel touristen bij? En hoe gaat het met de huizenprijzen...kunnen alleen de
rijke mensen straks nog in Vlissingen wonen? Is dat waar deze gemeente op uit is? Jullie moeten eens
gaan luisteren naar de kiezers en hen vertegenwoordigen!
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Dat wil
niet zeggen dat toerisme ongebreideld zou kunnen groeien. Een van de eerste stappen in de
uitvoeringsagenda is het formuleren van richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden.
Tekstaanpassing visie
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
Tom Snijders
Inspraakreactie
Ik zou graag zien dat het Nollebos en sauna park onbebouwd blijven. het is een van de redenen van
mij geweest om van Middelburg terug naar Vlissingen te verhuizen en wel in pauwenburg, dicht bij
park. bos en strand. In uw visie blijft er alleen het strand over, en dat valt ook nog maar te bezien
met enorme toeloop van toeristen. Als er dus wat te stemmen valt, stem ik tegen!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
R. Jasperse
Inspraakreactie
Geen toeristische bebouwing in het Nollebos/Westduinpark, genoeg is genoeg, maak de Vlissingers
niet ondergeschikt aan toeristen. Wij zijn tenslotte degenen die hier belasting betalen.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
ColetA.O.A
Inspraakreactie
Gelezen alle ellende welke u over Vlissingen en de goed willende vlissingers wil uitstorten. Kortom
schandalig hoe u met ons vlissingers omgaat. U heeft het kennelijk nog steeds niet begrepen, het
grootste deel van de Vlissingse bevolking is tegen uw plannen betreffende bebouwing in het
Nollebos. Bovendien ziet deze groep wederom het reeds langbekende " lucht fietsen" van onze
bestuurders. Conclusie; stop met deze nonsens en zie eerst maar eens bestaande gaten goed op te
vullen ( Brit,scheldekwartier etc.)
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Dat wil
niet zeggen dat toerisme ongebreideld zou kunnen groeien. Een van de eerste stappen in de
uitvoeringsagenda is het formuleren van richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C. Van Eygen
Inspraakreactie
Ik wil u hierbij mededelen dat ik het eens ben met de bijgevoegde inspraakreactie van Stichting Ons
Nollebos.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
VOC
Inspraakreactie
Reactie op toeristische visie Vlissingen 2030 van de VOC.
We hebben als VOC-bestuur met belangstelling-kennis genomen van het rapport toeristische visie
Vlissingen 2030.
Het is voor ons een zeer globale schets waarin ervan wordt uitgegaan dat er een belangrijke bijdrage
van de Vlissingse ondernemers wordt gevraagd. Ook die uitdaging spreekt ons in beginsel aan. Deze
samenwerking is op zich mogelijk maar wel onder de voorwaarde dat er stapsgewijs, samen met de
VOC namens de ondernemers, de visie verder gestalte wordt gegeven en er voldoende draagvlak
ontstaat om ook daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen komen.
Dit vereist dat de gemeente voldoende middelen beschikbaar kan stellen om dan ook daadwerkelijk
integraal een stad neer te zetten met alle bijbehorende elementen die door de desbetreffende
toeristen worden verwacht.
Zover is het plan nog zeker niet. Het meest concrete element van het plan is dat er gezocht wordt
naar de realisatie van faciliteiten voor andere doelgroepen van toeristen en bezoekers. Het hogere
marktsegment en andere behoeften die leven bij deze doelgroepen is zeker een interessant
voornemen, echter niet zonder ook de bestaande bezoekers te faciliteren.
Verder wordt voorgesteld om de spuikom voor dagrecreatie te gaan gebruiken hetgeen zeker voor
dit marktsegment een goed idee is. Hetgeen een breder horeca aanbod duurzaam mogelijk maakt op
het Bellamy park en omgeving.
Hieronder geven wij aan, niet limitatief, de benodigde elementen die integraal nodig zijn voor de
gevraagde toeristische ambities, naast het aan ons gevraagde ondernemerschap.
Deze vraagstukken kunnen dan in de vervolgfases stapsgewijs aanbod komen en in onze
bijeenkomsten ter uitwerking meegenomen worden.
Het rapport spreekt uitgebreid over de diverse doelgroepen die naar Vlissingen in de toekomst
zouden moeten gaan komen. Dat daar een heldere, door alle partijen gedragen stabiele koers voor
nodig is, om dit op de vele terreinen te borgen, is een gezamenlijk commitment voor alle
deelnemende stakeholders.
Hieronder een aantal voor ons belangrijke en relatief concrete onderdelen die we nu in de visie
missen, of die we gefaseerd willen zien terugkomen in de verder planontwikkeling.
1. Voor een beleidsplan missen we om te beginnen een vlekkenplan van de gemeente waar
welke activiteiten gaan plaats vinden. Dus wonen, werken, ontspannen en recreëren.
Vandaar uit kan stapsgewijs gewerkt worden aan een nadere invulling.
2. Met voorgestelde stappenplan vraagt ook een heldere meerjarenplanning waar we met
elkaar smart aan kunnen gaan samenwerken, heldere budgettaire kaders en vastgelegde
evaluatie momenten.
3. Wat we missen is dat er met de komst van de beoogde nieuwe toeristische doelgroepen,
wordt bevestigd dat er dan ook een ander gedragspatroon ontstaat. Zij stellen ook hogere
eisen en willen meer uitdagingen. De "city tripper"zal heel Walcheren of ook de overkant (vv)
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in een paar dagen willen gaan verkennen. Dit houdt in dat we als Vlissingen niet zonder
samenwerking met collega 'gemeenten en provincie tot realisatie van onze plannen kunnen
komen.
Wereldwijd is te zien dat in toeristische steden de diverse bezoekers doelgroepen en
marktsegmenten met verschillende vakantiewensen binnen een stad prima in dezelfde
periode samen met een eigen invulling kunnen recreëren. Dat biedt veel perspectief voor
Vlissingen.
Wat zijn de unique selling points wat we per doelgroep als stad en verblijf aanbieden. We
hebben er diverse, zoals het prachtige veelzijdige Walcheren, veel water waar we logistiek
(professionele rondvaarten) veel mee kunnen, strand, boulevard, ligging station en
veerdienst. Voor het hogere marktsegment zullen aanvullende faciliteiten gecreëerd moeten
worden zoals luxere hotelfaciliteiten en restaurants (sterren).
Waar en welk overnachtingsaanbod bieden we de toeristen. Er is nu ook geen short stay
beleid, hetgeen ook als gevolg heeft dat de gemeente onnodig toeristenbelasting inkomsten
mist. Hierdoor ontbreekt nu ook het inzicht in complete aanbod en het aantal bezoekers.
Vlissingen wordt door toeristen naast strand, boulevard en horeca ook aantrekkelijk
gevonden vanwege de leuke andere winkels op mooie plekken in de stad. Dit vraagt een
andere aanpak dan alle winkels clusteren op een Al locatie in de stad. Logistieke toeristische
lijnen vragen een integrale stedelijke aanpak en ook meer fun shop en kwaliteit winkels ter
aanvulling op het bestaande aanbod. Zoals b.v. St'Jacobsstraat, Scheldestraat en 2e deel
Walstraat.
Een niet onbelangrijke inkomstenbron voor de stad en de ondernemers zijn de ZZP'ers die
voor bedrijven als b.v. Damen en Amels in onze stad voor short stay of tijdelijk verblijven,
werken en ook recreëren.
Er wordt o.i. veel meer werkgelegenheid gecreëerd als de genoemde 50 FTE in het rapport.
In het plan wordt niet aangegeven de enorme positieve impact voor de werkgelegenheid die
het toerisme heeft, alsmede dat dit ook voor de studenten extra werkgelegenheid oplevert
tijdens hun studie en dus ook een bindende factor kan zijn om in Zeeland te blijven wonen.
Ook met de relatief grote groep bijstandsuitkering afhankelijken binnen onze gemeente,
biedt het groeiende toerisme steeds meer mogelijkheden om financieel onafhankelijk te
worden.
Ook de private en relatief grote Vlissingse particuliere verhuurmarkt biedt alle stakeholders
extra welvaart, voorziet voor de toerist in een speciaal vakantieverblijf en dit marktsegment
hoort dan ook binnen de toeristenvisie een passende plaats (letterlijk en figuurlijk) binnen de
gemeente te krijgen.
Praktische aandachtspunten in het vervolgtraject (ook vanwege groei) en deze zijn niet
limitatief:
a. Aanbod en diversiteit van restaurants en horeca.
b. Aanbod en diversiteit van winkels.
c. Leefbaar houden stad, door wijken te benoemen die niet voor short stay en 2e woningen
toegestaan zijn.
d. Aanbod cultuur, ontspanning en festivals.
e. Voldoende personeel beschikbaar laten zijn.
f. Voldoende zorg faciliteiten kunnen aanbieden.
g. Bereikbaarheid, parkeren, logistiek etc.
h. Compensatiegelden borgen en adequaat ook voor deze visie benutten.
i. Openbaar vervoer, integratie met stationsgebied en samenhang met Walcheren en ZeeuwsVlaanderen.
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j. Tussentijds aanspreekbaar op prima initiatieven binnen het BIZ-gebied.
k. Uitstraling van Walcheren/landschap/ (fiets/wandel) voorzieningen.
l. Promotie Walcheren en Vlissingen, ons integraal wereldwijd op de kaart zetten.
m. Zandsuppletie bij strand aan boulevard en verkeerssituatie aldaar.
n. BIZ-centrum breed (breder).
Uw reacties en vervolg stappen zien we graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens het dagelijks bestuur VOC,
Jolanda van Boven, Brigiet Stellaard en Auke Klaver
info@vocvlissingen.nl
www.vocvlissingen.nl

Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt de VOC voor het opbouwend meedenken met het toeristisch beleid. U vraagt om
in de uitvoering de nieuwe visie stapsgewijs uit te voeren. Het college zal de stappen formuleren in
de uitvoeringsagenda.
U stelt dat de gemeente voldoende middelen beschikbaar moet stellen om dan daadwerkelijk
integraal een stad neer te zetten en legt daarbij relaties met andere beleidstakken van de gemeente.
Deze visie richt zich op toerisme als bedrijfstak en gaat niet in op de relatie met andere
beleidsvelden. Daarom is in de uitvoeringsstrategie opgenomen dat in gemeentelijk beleid altijd ook
gekeken wordt naar het perspectief van de toerist. De gemeente is ondertussen een traject gestart
om een strategische visie te formuleren en een visie op city-marketing. Dit doet zij samen met de
inwoners en ondernemers in een uitgebreid participatieproces. Het resultaat van dit proces zal
moeten duidelijk maken "wat voor stad we willen zijn". De toeristische visie dient hierbij als input. De
financiële mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt en zal moeten gevonden worden in het
integraal afstemmen van beleid en gekoppeld aan de daaraan gebonden budgetten
. U vraagt om een vlekkenplan met een relatie tussen wonen, werken en recreëren. Omdat deze visie
zich richt op de bedrijfstak toerisme hoort een dergelijk integraal plan niet in deze visie thuis.
. Een meerjarenplan en budgettaire kaders (zover deze betrekking heeft op toerisme) worden
meegenomen in de uitvoeringsagenda 20210-2024.
. U wijst op de samenwerking met andere gemeenten. Deze suggestie wordt opgenomen in de visie.
. U vraagt duidelijkheid wat de USP van Vlissingen is. In de profilering is omgeschreven wat het
college ziet als de Vlissingse USP.
. U legt een relatie tussen toerisme en short stay en vraagt om een short stay beleid. Uitgaande dat u
hiermee de huisvesting internationale werknemers bedoelt, heeft dit de aandacht van het college.
. Het clusteren van winkels is een onderdeel van het binnenstadbeleid. De toeristische visie dient
hierbij als input.
. U merkt op dat toerisme meer werkgelegenheid creëert dan 50FTE. Het college baseert zich op
berekeningen van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Het college onderschrijft uw opmerking dat er
dwarsverbanden zijn met studenten en inwoners met een bijstandsuitkering. De toeristische visie
dient hierbij als input voor deze beleidsvelden.
. De private en particuliere verhuurmarkt, zover deze ingezet wordt voor toerisme, wordt in de visie
omschreven als de aanwezige B&B en heeft evenveel aandacht als andere (toeristische)
verblijfsaccommodaties.
. Tot slot geeft u ons een reeks praktische aandachtspunten mee. Het College zal door middel van de
uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid meenemen
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Tekstaanpassing visie
Visie
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
Uitvoeringsstrategie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
8.1. ambitie 2030 traditionele zeelandbezoeker. Toevoegen
- Hierbij wordt overleg gevoerd en samengewerkt met de andere Walcherse gemeenten.
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Naam inspreker
Sofia Kleyweg
Inspraakreactie
Niet nog meer toerisme!!! Er zijn voldoende mogelijkheden voor toeristen betreft accommodatie. Er
komt een crisis, de babyboom generatie gaat langzaam krimpen.... er is geen ruimte meer voor meer
toeristische groei!
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners.
In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij
nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Loes Hartog
Inspraakreactie
Ik maak BEZWAAR tegen bebouwing van het Nollebos Westduingebied wil hier geen massa
toerisme!!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Henk Wever
Inspraakreactie
laat nollebos zo als het is en zorg dat het hotel op de boulevaard er snel komt en blijf van het
nollebos af maak voor de kano s wat meer door gang naar andere plassen die er zijn en voor de
sauna bedenk daar wat anders voor als het maar geen huisjes zijn want dan gaat het bos wat we heel
hart nodig hebben voor de frisselucht voor ons en onze kinderen heel belangrijk. hoop dat jullie er
wat mee kunnen .
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Stichting Klassieke Muziek Vlissingen
Inspraakreactie
Met genoegen hebben wij kennis genomen van de door u uitgebrachte concept Visie: Stedelijk
Toerisme op de grens van Land en Water 2030.
Als pas opgerichte stichting verheugen wij ons met name omdat de doelstelling van onze stichting
nauw aansluit bij die uit de Omgevingsanalyse. Met name waar het gaat om de prioritaire doelgroep
'quality seeker' en 'independent explorer' zoals omschreven door het NBTC. Dit type toerist hecht
veel waarde aan een cultureel hoogwaardig aanbod. Vlissingen heeft reeds een groot aantal
evenementen te bieden maar het segment 'klassieke muziek' is tot nu toe nauwelijks aanwezig. Aan
die behoefte wil onze stichting graag voldoen door het organiseren van concerten in de verschillende
vakantieperiodes. In het hoogseizoen in de openlucht en daarbuiten in (met name) de Sint
Jacobskerk. Dit jaar, dat wij beschouwen als een proefjaar, zijn we er in geslaagd een klein
programma te ontwikkelen in de a.s. Herfstvakantie en hebben we onze bijdrage geleverd aan de
oproep van Film by the Sea om buiten Cine City films te vertonen. Het is ons voornemen om in het
hoofdseizoen enkele concerten in de openlucht te laten plaats vinden, terwijl we voorbereidingen
treffen om ook in andere vakantieperiodes klassieke muziek te bieden aan onze toeristen. En
uiteraard, tegelijkertijd, aan onze inwoners.
Samenvattend merken wij op dat wij hopen dat de ambities uit uw concept Visie gerealiseerd zullen
worden en dat wij graag onze bijdrage aan een deel daarvan willen leveren.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Peter Kuijper
Inspraakreactie
Het is onzeker wat Covid-19 zal doen, maar de cijfers van NBTC gaan uit van toeristen in een straal
van 500 km (buurlanden) waarbij de verwachting is dat het effect beperkt zal blijven. Het effect van
Covid019 kan dichter bij huis zijn. We zien nu als dat dankzij Covid-19 een andere groep naar
Zeeland komt. Dat zou betekenen dat de potentiele groei nog hoger ligt dan in de visie genoemd en
is er meer behoefte aan deze visie. De visie onderschrijft de opmerkingen van de inspreker. Voor de
ontwikkeling van de spuikom wordt een apart traject gestart. De toeristische visie is daarmee input
voor de herijking van de visie op de Spuikom. Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt
verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen
onderdeel van deze visie.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het is onzeker wat Covid-19 zal doen, maar de cijfers van NBTC gaan uit van toeristen in een straal
van 500 km (buurlanden) waarbij de verwachting is dat het effect beperkt zal blijven. Het effect van
Covid019 kan dichter bij huis zijn. We zien nu als dat dankzij Covid-19 een andere groep naar
Zeeland komt. Dat zou betekenen dat de potentiele groei nog hoger ligt dan in de visie genoemd en
is er meer behoefte aan deze visie. De visie onderschrijft de opmerkingen van de inspreker. Voor de
ontwikkeling van de spuikom wordt een apart traject gestart. De toeristische visie is daarmee input
voor de herijking van de visie op de Spuikom. Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt
verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen
onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Leon Riekwell
Inspraakreactie
Algemeen:
De toeristische visie 2030 Vlissingen leest voor mij als aandachtspunten die te lezen zijn in meerdere
( stedelijke) nota's over dit onderwerp.
In deze voor mij weinig nieuws onder de ZON voor Vlissingen.
Ik had ik meer een heldere en eigenzinnige visie verwacht op :
Wat voor stad wil Vlissingen zijn ?
Een toekomstvisie 2020-2030 die een onderscheidend perspectief schetst ten opzichte van steden in
de regio, provinciaal, nationaal en ook in relatie naar de directe 'buurlanden' met de frequente
bezoekers uit België en Duitsland.
Hoe gaan wij ons onderscheiden en vooral wat is daar voor nodig gerelateerd aan de gewenste
doelgroepen van 'independent explorers en quality seekers'. (NBTC) ?
Hoe kijkt Vlissingen naar een modernisering van toeristisch beleid met daaruit voortvloeiende
aandachtspunten en activiteiten ? Waar lezen wij iets over de inzet op vernieuwing van hedendaagse
cultuur naast de al bestaande tradities van het maritieme.
Waar lezen wij iets over strategie en het aansluiten bij de actuele thema's van vandaag inzake
klimaat, leef en belevingsruimte voor inwoners ? Een gedegen afstemming van een kwalitatief
stedelijk leven (dynamiek en veiligheid) en natuur (rust en compensatie) zijn de basisvoorwaarden
voor het blijven van de huidige inwoners, het aantrekken van nieuwe inwoners alsook een
uitnodiging naar tijdelijk bewoners (toeristen).
De visie 2030 lijkt mij vooral geschreven vanuit een eenzijdig economisch denken ( het financieel
perspectief) en minder vanuit een visionair toekomst gerichte insteek (onderscheidend en
avontuurlijk) die nodig is om het gewenste effect van 2030 te bereiken. Of moet ik hier lezen “In de
Politiek van Alles is lenigheid een vereiste en visie een handicap ” De nu geschetste opvatting in de
nota gaat uit van investeringen in de toeristische sector die elders veelal op hun retour zijn.
Zo wordt de exploitatie van het gebied achter de duinen tot 1 km landinwaarts (Nollebos Westduinpark en verder) al in optie genomen voor toeristisch vermaak. Het vormt politiek gezien
vanuit Vlissingen een eerste aanzet om de afspraken in de provinciale Kustvisie te omzeilen. Het
vormt ook de basis voor een steeds verder verzet vanuit de bevolking die deze ontwikkeling niet
wenst.
Het is juist dit gebied, verbonden met het stedelijke gebied en aansluitend op de boulevards die
Vlissingen onderscheidend maakt van andere steden en nodig is als compensatiegebied. Voor velen
geldt dat een stad die de basisvoorzieningen op orde heeft qua cultuur, natuur, wonen, winkels,
bijzondere tijdelijke verblijfsaccommodaties, veiligheid en openbare ruimte aantrekkelijk is om te
verblijven. Heeft een stad nog extra elementen welke elders niet aanwezig zijn zoals in Vlissingen de
boulevards, strand en zee alsook natuur in de vorm van bos en park op loopafstand dan heeft dat
een extra wervend effect op bezoekers. Dat geldt zeker voor de doelgroep genoemd 'independent
explorers en quality seekers'. (NBTC)
Doelgroep(en) en de stand van zaken:
Persoonlijk herken ik mij wel in deze doelgroep. Ik weet dan ook wat ik zoek wanneer ik in andere
steden vertoef. Deze onderscheiden zich in een uniek en avontuurlijk samengaan van een totaal
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aanbod aan professionele kunst en cultuur, onderscheidende architectuur, verrassende shops, een
uitnodigende openbare ruimte inclusief groengebieden en verrassende verblijfsaccommodaties. Het
zijn die steden waar je direct voelt dat de lokale bevolking trots is op hun stad. Het straalt uit door
gastvrijheid en een veilige sfeer waar inspanning en ont-spanning elkaar versterken.
Voor een belangrijk deel zijn dit ook kenmerken die Vlissingen bijzonder aantrekkelijk maakte ( 1980
- 2014) voor de zo expliciet genoemde doelgroep als 'independent explorers en quality seekers'
Ze waren er al! Naar ik aanneem is deze periode niet meer in beeld bij het bestuur. Indertijd nog niet
benoemd in de categorie zo als door het NBTC. Maar ze waren er wel met alle kenmerken !
Zij bezochten Vlissingen dat rijk voorzien was van activiteiten in professionele kunstcentra
(Watertoren en deWillem3) spraakmakende festivals van FbtS, muziek en theater (Onderstroom) een
eigenzinnig poppodium (de Piek) en een Kunst Educatief Centrum (van Doesburgcentrum).
Het vergt niet veel tijd om de balans op te maken van wat rigoureus afgebroken is door bestuurlijke
ingrepen en waar naast het vervallen van bijzonder aanbod en accommodaties vooral de kennis en
het netwerk is verdwenen. Ingrepen die absoluut niet samen gingen met het halen van beoogde
bezuinigingen maar veelal ingegeven door geen kennis van zaken, geen visie en absoluut geen
empathie voor kunst en cultuur in een toen nog bruisende stad.
Anno 2020 wonen we in een stad die veel van deze bijzondere voorzieningen ontbeert en kunnen we
slechts terugblikken op tweemaal Kunststad in de top drie van Nederland (2008- 2010) het
internationaal bekende straatfestivals (Onderstroom), een nog steeds bedreigt Poppodium en
minimaal gesteund FbtS.
Vlissingen kende een spraakmakend en breed cultuuraanbod dat met de juiste investeringen en
meer bestuurlijke passie nu nog een extra wervend affect zou hebben op de beoogde doelgroepen.
Onderzoek indertijd wees uit dat ook de economisch spin off interessant was voor horeca en MKB.
Vlissingen stond in de picture en wel inter-nationaal.
De enkele nog drijvende krachten in het brede cultuurveld zijn inmiddels afgehaakt door de
rigoureuze bezuinigingen, de stroperigheid in uitvoering van beleid, de dubbele politieke agenda's.
Het maakt het bijna onmogelijk om de nog spaarzame creatieve energie die aanwezig is in dienst van
Vlissingen te investeren.
Dit is de balans vanuit mijn visie en die deel ik met meer creatieve inwoners en betrokken Vlissingers.
Bestuurlijk dient er heel wat te veranderen wil je burgers uitnodigen om enthousiast toeristen te
verwelkomen
Toekomstvisie:
Na deze terugblik, die van wezenlijk belang is om vooruit te kijken en perspectief te zien in de visie
2030, zijn er naar mijn mening aanknopingspunten die Vlissingen een toekomst kunnen bieden voor
zowel inwoners, ondernemers alsook tijdelijke bewoners.
Beschrijf in eerste instantie Wat voor Stad willen we zijn ? En benoem dit in herkenbare onderdelen.
Ontwikkel dit in samenspraak met inwoners en installeer een breed samengestelde Denktank van
creatieve geesten die het proces daar naar toe handen en voeten geeft. Communiceer de
planontwikkeling op een open en transparante wijze. De nog steeds negatieve energie in de stad
vanuit het proces rond Nollebos en Westduinpark en de nu voorgestelde toeristische visie 2030
vormen een bottleneck om een toekomst in te vullen die voor inwoners aangenaam blijft. Een
versterkte inzet op toerisme als economisch input dient verbonden te zijn aan kwaliteit en beperkt in
wat de stad aankan. Dit om te voorkomen dat het toerisme negatief werkt op het welbevinden van
de huidige en nieuwe inwoners. De consequenties van een overdaad en teloorgang zijn op
fantastische wijze beschreven in Grand Hotel Europe van Ilja Leonard Pfeijffer.
137

Om Vlissingen de allure te geven van een badplaats waar men graag vertoeft en welke zich
onderscheidt van andere steden zou een aantal zaken nader uitgewerkt kunnen worden.
1. Maak van Vlissingen zowel fysiek als in sfeer de meest kleurrijke stad van Zeeland
/Nederland - biedt de mogelijkheid om in het centrum de panden te kleuren volgens een
door een kunstenaar te ontwikkelen kleurplan. Versterk de sfeer door een handreiking aan
ondernemers om hun presentaties van producten en etalages te versterken. Maak gebruik
van de deskundigheid van opleidingen op het gebied van vormgeving en bedrijfspresentatie.
Breng dit vooral niet bevoogdend maar als een cadeau.
2. Transformeer de Lange Zelke in een kleurrijke straat (gevels) na het verwijderen van de
overkapping. Laat de nog te kleuren zuilenrij staan als dragers van beplanting. In deze sfeer
zullen nieuwe ondernemers zich willen vestigen.
3. Geeft ruimte aan kwalitatieve straatmuzikanten - zij zorgen voor extra sfeer in het centrum.
4. Zorg voor een gemeentelijke regeling inzake leegstand - belast deze of bemiddel bij gebruik
voor creatieve ondernemers. Gaat niet akkoord met een verdere anonimiseren van de
binnenstad door geldschieters maar grijp zelf in om de be- leefbaarheid van het centrum te
stimuleren. Eenmaal begonnen zal het werken als een katalysator.
5. Maak gebruik van de creatieve sector - zij ontwikkelde een prima plan voor een Art Care
Hotel aan de invalsweg van Vlissingen. Een echte iconische binnenkomer. Zorg, Kunst en
Hotelverblijf op een locatie in een nieuw vormgegeven gebouw. Ca. 75 kamers, 10 ateliers
met workshop aanbod gasten en een zorgcentrum met een breed aanbod van therapeuten
levert een voorziening op die in deze vorm in heel Zeeland niet voorhanden is. Het plan ligt
klaar, architect en projectontwikkelaar zijn enthousiast.
6. Investeer opnieuw in de opzet van bijzondere festivals - kleinschalig maar eigenzinnig en van
hoge kwaliteit. Ondersteun FbtS als bijzonder in zijn soort, onderscheidend voor Nederland
en promotioneel voor Vlissingen.
7. Ondersteun het poppodium ( de PIEK) als springplank voor nieuw talent - kijk gezamenlijk
naar nieuwe huisvesting.
8. Betrek burgers nadrukkelijk bij het proces om Vlissingen weer de allure te geven die wij als
inwoners wensen. Daar ligt de sleutel dat ieder zijn/haar stad ook verkoopt aan tijdelijke
bezoekers.
9. Versterk in kwaliteit het spaarzame groen en bos dat Vlissingen broodnodig heeft als
compensatie factor - verspil dit niet aan projectontwikkeling maar houdt zelf ( met burgers)
de regie in handen.
10. Buig niet voor megalomane plannen, reken jezelf niet rijk met wat elders als formule al
failliet is en die feitelijk de kwaliteit van de stad teniet doen.
Ik begrijp dat veel van deze zaken tijd kosten en overleg - maar organiseer dat overleg met burgers.
durf out of the box te denken en te werken - alleen met het benutten van alle marges krijg je respons
van burgers en levert dit extra financiën en energie op. Maar meer nog een stad die in beeld komt bij
wat toeristisch en economisch interessant is en waar wij graag wonen.
Leon Riekwell - Vlissingen september 2020.
Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker start zijn inspraak met de vraag “wat voor stad wil Vlissingen zijn?”. Het betoog is
opgebouwd vanuit deze vraag.
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In deze visie wordt toerisme gezien als een bedrijfstak. De gemeente is ondertussen een traject
gestart om een strategische visie te formuleren en een visie op citymarketing. Dit doet zij samen met
de inwoners en ondernemers in een uitgebreid participatieproces. Het resultaat van dit proces zal
moeten duidelijk maken "wat voor stad we willen zijn". De toeristische visie dient hierbij als input.
Daarmee zal de vraag wat voor stad Vlissingen moet zijn, niet in deze visie beantwoord.
De inspreker vraag om specifieke uitwerking. De visie is kadergevend en is daarmee een basis om in
beleidsbesluiten specifieker uit te werken. Een specifieker uitwerking is niet een doel van deze visie
en zal deels terug komen in de uitvoeringsagenda.
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Deze toeristische visie is niet in tegenspraak met de kustvisie. De kustvisie is gebruikt als een van de
uitgangspunten.
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
uitvoeringsstrategie
8.4 dagtoerisme
Tijdelijke vormen en experimenten voor de versterking van de beleving t.b.v. de dagtoerist wordt
mogelijk gemaakt en gestimuleerd. Deze kunnen dienen als vliegwiel om nieuwe vormen uit te
proberen, mits deze aansluiten bij de omgeving en een toegevoegde warde hebben voor de kwaliteit
van de omgeving.
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Naam inspreker
Mw.Post
Inspraakreactie
Ik sta volledig achter de inspraakreactie van Stichting Ons Nollebos d.d 15 sept. 2020, aan u gestuurd
namens de voorzitter Dhr. F de Reeper.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C.Hardenberg
Inspraakreactie
Er wordt gesproken over verblijfsrecreatie 1 kilometer langs de kust tot aan de gemeente Veere. Het
reactie Westduingebied wordt aangegeven als dagrecreatie. Er wordt een verblijf recreatieve
eenheid aangegeven, de arcering insinueert dat geen extra verblijfsrecreatie mogelijk is. Hoe rijmt
zich dit tot de participatie bijeenkomsten over het integrale streefbeeld van het NollebosWestduingebied?
Beoordeling commentaar College van B&W
In het Nollebostraject wordt gekeken naar een zoekgebied voor verblijfsrecreatie. In de visie is het
gebied gearceerd waarin aangegeven wordt dat verblijfsrecreatie mogelijk is, mits deze aansluiten bij
de kwaliteit van de omgeving. Hiermee onderschrijft de visie de uitgangspunten om een zoekgebied
vast te stellen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
J.Vos
Inspraakreactie
Het Nollebos en het Westduinpark dienen de groene functie te behouden, Niet zonder reden zijn de
bestemmingsplannen hiervan - ook nog recent - als zodanig ingericht. (Meer) bebouwing is daarvan
een verstoring.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Jaap van Velzen
Inspraakreactie
Geacht College,
Allereerst mijn dank voor de gelegenheid om een reactie te kunnen indienen op deze ambitieuze
visie.
Uw plannen zijn uitgebreid en gedetailleerd. Ze omvatten alle onderdelen om te komen tot een
hernieuwd en inspirerend toeristisch beleid. Ik heb dan ook de moeite genomen om alle
onderliggende nota's te lezen over de toeristische mogelijkheden en het te voeren
accommodatiebeleid, aangevuld met de nota van de RLI over maatschappelijk betrokken toerisme.
Mede op grond daarvan – en op mijn intensieve ervaringen met ruim 20 jaar gemeentelijk beleid –
behandel ik graag een aantal invalshoeken en opties die uw visie en uitvoeringsagenda kunnen
ondersteunen.
1 Het gemeentelijk beleid zou primair het welbevinden van de Vlissingse inwoners ten doel moeten
hebben. Dat beleid geldt met name ook de fysieke infrastructuur en de voorzieningen van de stad. In
de nota toerisme Vlissingen
staat in de inleiding:
'De rol van de gemeente is sturing te geven aan de indeling van de leefomgeving. Daarom is gekozen
voor een insteek waarbij de ruimtelijke ordening een van de uitgangspunten is'.
U doet zich hiermee echter tekort. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het beheer en de
kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is een kerntaak. Deze zal op orde moeten zijn alvorens de
aandacht te richten op de toeristische impact ervan. Denk aan een zitbankenplan, een goede
bewegwijzering, groenvoorzieningen, onderhoud in brede zin en meer.
2 In dezelfde nota wordt het doel van een toeristische visie omschreven als:
'het verzilveren van de kansen en de mogelijkheden binnen de economische sector toerisme in de
gemeente Vlissingen. Om een visie te ontwikkelen is een inventarisatie van de huidige situatie
noodzakelijk'
Hiermee negeert u de impact van toerisme op Vlissingen als geheel. De visie heeft het één keer over
de balans tussen toeristen en eigen inwoners, maar zonder concreet te worden. En dat terwijl u door
de hele visie heen eigenlijk iedere inwoner beschouwt als toeristisch ambassadeur. Die wensdroom
kunt u alleen realiseren als u ons als bewoners meeneemt in uw filosofieën. Helaas kan ik hiervan
nergens iets voor de komende tien jaar terugvinden.
3 In de visie staat over de eigen promotie:
'in 2030 is Vlissingen een internationaal gekende stad op de grens van land en zee. Een stad met
elkaar versterkende contrasten'.
Laat Vlissingen nu al die internationaal gekende stad zijn! Maar deze opmerking past wel in de door
de visie lopende minimalisering van onze stad. Zo is de boulevard de mooiste van Zeeland. In plaats
van die van Nederland en werelds uniek vanwege de bijna aanraakbare zeeschepen. En uw
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SWOTanalyse beschouwt de boulevard dan weer als een bedreiging en als een vraagpunt of er wel
speciaal toeristen naar toe zullen komen. Samenvattend voelt de presentatie van Vlissingen als het
manoeuvreren op een servetje, in plaats van als een zichzelf krachtig aanprijzende noodzakelijke
bezoekerslocatie voor iedereen. Dat blijkt ook uit de flarden over gastvrijheid door de tekst heen. Het
bedrijfsleven moet het doen (...) de gemeente wil wel dynamische bebording faciliteren...echt? De nu
in de stad hangende - verborgen - stadsplattegronden zijn voor de bezoeker al onleesbaar omdat zijn
kijklocatie er niet op wordt vermeld..Gastvrijheid? Juist voor toeristen zijn het eerste bezoek en hun
eerste ontmoetingen bepalend voor hun waardering van Vlissingen. Dat geldt voor elk detail als
onderdeel van hun door u genoemde klantreis.
De gepropageerde kleinheid blijkt ook uit de zinsnede dat Vlissingen 'het schamele aantal van 2%
toeristen vanuit heel Walcheren' ontvangt. Ik beschouw dit eerder als een uniek profilerings- en
onderscheidingskans voor de stad. Want u heeft daarmee alle instrumenten in handen om de
toename van het aantal toeristen met beleid in te passen in het dagelijks leven in de stad. Iets
waarom andere inmiddels overlopen gemeenten in heel Nederland Vlissingen ongetwijfeld zullen
benijden - en hopelijk als voorbeeld zullen nemen.
Ook negeert de visie de Vlissingse historie als het gaat over het oorspronkelijk onderscheid tussen
Vlissingen Bad en Vlissingen Stad. Inclusief de daaruit voortvloeiende consequenties voor
verbindingen tussen de beide stadgedeelten.
4 De samenvatting van de visie vermeldt dat Vlissingen veelal een slecht weer voorziening is voor
'recreanten' en dat dat niet terecht is. Dit lijkt me een verschrijving. Als u begint met toeristen af te
serveren op hun kennelijke misvatting over onze stad dan lijkt dat niet echt op promotie. Het zou
beter zijn om vanuit de boodschap: 'We zijn veel meer dan dat©' hen over te halen tot een langer
verblijf. De uitdrukking 'slecht weer voorziening' wordt in de visie trouwens vaker gebruikt als een
negatieve connotatie, met alle gevolgen van dien. Zo moet de Spuikom in de komende tien jaar als
zodanig functioneren - terwijl daar helemaal niks is. En in de binnenstad - waar 75% van de toeristen
naar toe trekt - negeert u het gehannes met uw voorgenomen verkoop van de voormalige
bibliotheek - terwijl dat nu juist de ultieme slecht weer voorziening is die ervoor klaar ligt. Als daarbij
de al 17 jaar lege ruimten van de Fonteijne worden betrokken, dan realiseert u in één keer de
centraal gelegen unieke doorgangs-, ontmoetings- en inspiratieruimten voor alle weertypen en voor
alle bezoekers. Iets wat uw College blijkbaar als een van de belangrijkste kenmerken van die plek
beschouwt. U heeft in deze visie nauwelijks een betere aanleiding om hier dan ook de daad bij het
woord te voegen.
5a Door de hele visie heen worden veronderstellingen gedaan zonder enige onderbouwing. Over ons
ambassadeurschap als burgers - samen met bedrijven. Over de digitalisering en bijna iedereen die
toch gps heeft. Over de verbazing dat ze toch een fysieke plattegrond willen hebben. En over het feit
dat toeristen uiteindelijk wel goede fysieke verwijzingen moeten hebben door de stad heen. Het lijkt
er soms op dat uw visie vooral bestaat uit de weergalming van de gegevens van STEC en
NBTC/Kenniscentrum Kusttoerisme. Dit heeft ook invloed op de becijfering van wat er voor welke
doelgroep moet gebeuren. Op pagina 15 staat bijvoorbeeld dat het aantal dagtoeristen volgens NBTC
nauwelijks groeit.
Op pagina 16 doen ze dat opeens met 40%! Of neem het amateurfilmpje waarin de wethouder - na
het noemen van het type 'qualityseekers' - zegt: 'we zijn er klaar voor!' Mijn tegenvraag is dan
onmiddellijk: 'Waar zijn ze dan?'. En vervolgens blijkt dat Vlissingen zich nog gaat richten op deze
door NBTC genoemde doelgroepen en onderverdelingen...
5b Het NS station moet een vervoershub worden. Want de meeste mensen komen over 10 jaar met
het OV. Die optie vind ik wel erg humoristisch. Na 3 wethouders in de afgelopen 12 jaren te hebben
gemeld dat de bezoeker per spoor alléén zijn aansluitende bus naar Breskens of Middelburg op het
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bord ziet staan heb ik het opgegeven. Daarnaast is het stations terrein in mijn informatie nog steeds
van 5 eigenaren, tenzij de gemeente het inmiddels als geheel in bezit heeft verworven.
5c 'In 2030 is de boulevard gedeeltelijk autovrij voor terrassen en activiteiten'. Niet voor mensen? Dit
inmiddels 20 jaar oude hangijzer kan m.i. in een beperkte tijd worden opgelost. Daarvoor is noch
extra onderzoek noch weer tien jaar eindeloos gepalaver nodig. Wel doorzettingsmacht en regie.
Omdat het over mensen gaat.
6 Ik beschouw de uitvoeringsstrategie als het meest verwarrende deel van de concept visie. Die
strategie is nog het gemakkelijkst samen te vatten in: 'Het gebeurt gewoon'. Geen enkele
wie/wat/waar/wanneer/waarom overweging. Geen onderbouwing, geen notie over de huidige
samenwerking van het bedrijfsleven nu en de gevolgen voor de komende tien jaar.
Samenvattend stel ik u voor de visie op onderdelen te herzien. Met als uitgangspunt de eigen kracht
van de stad en de inzet van het stadsbestuur voor de eigen inwoners - en daarnaast voor toeristen.
Er is hier genoeg te zien en te beleven, maar zoals gebruikelijk alléén voor wie erin gelooft. En voor
wie het waarmaakt in een inspirerende en geregisseerde aanbodstructuur.
Tot slot stel ik u voor van de uitvoeringsstrategie een concreet plan te maken in plaats van een
filosofie rond een paar steekwoorden..
Ik ben overigens graag bereid u eventueel van suggesties te voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Drs. Jaap van Velzen
Molenstraat 25
4381 HW Vlissingen
0611384832
Beoordeling commentaar College van B&W
1. u wijst ons erop dat het gemeentelijk beleid primair het welbevinden van de Vlissingse inwoners
ten doel moet hebben. U verwijst daarmee naar de beheer van de openbare ruimte als kerntaak.
Deze visie wordt toerisme gezien als bedrijfstak. Het beheer van de openbare ruimte is een aspect
van een ander beleidsveld, waarbij zoals in de uitvoeringsstrategie is opgenomen in gemeentelijk
beleid altijd ook gekeken wordt naar het perspectief van de toerist.
2. U merkt op dat de nota de impact van toerisme op Vlissingen als geheel negeert. Om dit explicieter
te maken is dit aspect toegevoegd aan de visie
3. U stelt dat de visie de eigen historie negeert en kleinheid propageert. In de positionering wordt
juist uitgegaan van de kracht van de (historie) van Vlissingen en roept impliciet op daar trots op te
zijn.
4. U ziet de term slecht weer voorziening in relatie met recreanten als een negatieve connotatie. De
term wordt juist gebruikt om te onderbouwen dat Vlissingen naast een heel mooie slecht weer
voorziening ook een plek is voor verblijfsrecreatie.
5a. U wijst ons erop dat er te veel wordt gekeken naar landelijk onderzoeken zoals NBTC. Het is deze
organisatie die de overheden er op wijst dat de komende jaren toerisme snel zal groeien. Zij
onderbouwen ook welke doelgroepen interessant zijn. Het college heeft gemeend in te spelen op
deze en kans en sluit daarmee aan op deze onderzoeken. Ten behoeve van de visie is niet alleen
gebruik gemaakt van landelijke literatuur, maar is bewust aan het Zeeuwse Kenniscentrum voor
Kusttoerisme een inventarisatie gevraagd om het lokale geluid mee te kunnen nemen.
5b / 5c. Stationsplein en boulevard. Met betrekking tot de mobiliteit en boulevard wordt de
inspreker verwezen naar de aparte traject rondom het stationsplein en herijking boulevardvisie.
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Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners.
Tekstaanpassing visie
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
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Naam inspreker
AbvanHanegem
Inspraakreactie
in principe kan ik me wel vinden in de plannen voor de vlissingse toekomst. hoewel ik eental
omschrijvingen nogal abstract vind ; wat zijn bijvoorbeeld toeristische volume producten ? maar het
meest vrees ik voor de concrete plannen, gaat u die ook met de burger delen en dan de burger ook
een mogelijkheid geven daar op te reageren ? mijn vrees is gebaseerd op wat ik de afgelopen jaren
heb waargenomen in het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld het wegsaneren van culturele
instanties, ik weet het, de gemeente is arm. of de vage en ontransparante plannen over het
voortbestaan van het huidige nollebos. als zo een politiek onderdeel is van de uitvoering van de
toekomstplannen ben ik bang dat er in 2030 een torremolinos aan de schelde is ontstaan. wat opvalt
in de plannen is dat er voortdurend op het vergroten van het aantal slaapplaatsen wordt gewezen,
en dat moet worden gerealiseerd binnen een smalle strook langs de kust op gemeentegrond, wordt
er weleens overlegd met de buren ?
Beoordeling commentaar College van B&W
De rol van de inwoners bij nieuwe planen wordt geborgd in de omgevingsvisie en is daarmee geen
onderwerp van deze visie. U spreekt uw zorg uit over de toename van het aantal
verblijfsaccommodaties. In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren richtlijnen
waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid
van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.. Met betrekking over
uw zorg over het Nollebos wordt verwezen naar het participatieproces rond het Nollebos.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
C.M. van der Welle
Inspraakreactie
Ik hoop dat het Nollebos behouden blijft voor de inwoners en dat niet alles voor het toerisme opzij
wordt gezet. De Belgen komen juist naar ons omdat in België alles is volgebouwd!
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

148

109

Naam inspreker
Leendert van Nieuwenhuizen & Maarten Verdonk
Inspraakreactie
We vinden het positief dat de gemeente Vlissingen nadenkt over de toeristische visie. Er spreekt
ambitie uit en het besef dat ontwikkeling nodig is om de stad op de kaart te zetten. Als stad kan en
moet Vlissingen de eigen identiteit profileren. Het is belangrijk om datgene dat aanwezig is verder te
ontwikkelen. Vlissingen is mooi en biedt veel kansen, wij kijken hier vanuit de praktijk naar en
hebben (mede naar aanleiding van dit concept) ideeën om hier uitvoering aan te geven, samen met
de gemeente.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt de inspreker voor de positieve feed back.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Maarten Verdonk & Leendert van Nieuwenhuizen
Inspraakreactie
In aanvulling op ons eerder verstuurde bericht willen wij toch nog enkele van onze opmerkingen,
aanvullingen of overpeinzingen delen;
De termen 'independent explorer' en 'quality seeker' zeggen weinig en passen niet bij de stad
Vlissingen. Er is behoefte aan no nonsens, maritiem aanbod. De opzet is er, wat gaan we nu doen?
Het document roept meer vragen op dan antwoorden, het is algemeen en daar waar het specifiek
lijkt wordt dit gebaseerd op algemene cijfers.
Er wordt gesteld dat er slechts een klein percentage van de toeristen in Zeeland verblijft,
tegelijkertijd is de bezettingsgraad van de Vlissingse accommodaties erg hoog. Mogelijk houdt de
aanleiding hier de realiteit in stand, er is geen gebrek aan visie maar een gebrek aan accommodaties.
Simpel geredeneerd.
Het is verrassend om de ambitie uit te spreken om toeristen digitaal te benaderen in 2030, dat had
momenteel al de standaard moeten zijn. Niet over 10 jaar.
Het concept gaat te weinig uit van wat er is en spreekt voornamelijk van wat er moet komen. Het
doet onvoldoende recht aan het DNA van de stad. Maritiem, scheepsbouw, industrieel, arbeiders
verleden. Het is de afgelopen jaren gebleken dat andere steden hier op goede wijze invulling aan
hebben gegeven, juist door het gebruik van de eigen identiteit. Denk aan Rotterdam, als groot
voorbeeld. Vlissingen kent demografisch gezien een eigen samenstelling, ontwikkeling van visie past
idealiter bij dit beeld.
In de visie wordt onvoldoende gekeken naar een Walchers perspectief. Waar vullen de stadskernen
elkaar aan en hoe kan Vlissingen hier een plek in innemen? Middelburg als historisch centrum,
Domburg als mondaine badplaats van weleer, Vlissingen als Maritiem bolwerk waar ruimte is voor
een afwijkend en rauwere invulling van verschillende terreinen (horeca, kunst, middenstand,
recreatie).
Behalve een visie op toerisme en verblijf is ook een visie op logistiek en infrastructuur van wezenlijk
belang. Hoe wordt de verkeersstroom op en naar de Boulevard geregeld, hoe kan men parkeren, hoe
voorkomen we overlast overdag en 's nachts, het geheel moet in samenhang ontwikkeld worden.
Er wordt in de visie momenteel niet gesproken over de industrie in en rond Vlissingen, terwijl ook dit
kenmerkend is. Haven, scheepsbouw, windmolens.
In de visie wordt niet gesproken hoe de gemeente een gunstig ondernemersklimaat wil bieden in de
toerisme- en recreatiesector. Welke middelen stelt de gemeente zelf beschikbaar, hoe wordt er
omgegaan met de toerismebelasting en waar komt deze terecht?
Welke samenwerkingen kent en heeft de gemeente zelf, welke rol speelt de provincie? Welk
investeringen wil en kan de gemeente doen?
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Zoals eerder gesteld, wij vinden het positief dat de gemeente middels de visie het belang van
toerisme onderkent en benadrukt. In samenspel tussen gemeente, bewoners en ondernemers kan en
gaat Vlissingen de toeristische ambities waarmaken.
Met vriendelijke groet,
Maarten Verdonk & Leendert van Nieuwenhuizen

Beoordeling commentaar College van B&W
U wijst erop dat de termen 'independent explorer' en 'quality seeker' u weinig zegt. Wij willen u
verwijzen naar de bronnen waarop deze visie is gebaseerd die onder andere terug te vinden zijn bij
de website van het NBTC. Op basis van die informatie delen wij uw twijfel niet.
U wijst ons erop dat een klein percentage van de toeristen in Zeeland verblijft. Hierbij gaat het niet
over het aantal in zeeland, maar het aantal in Vlissingen ten opzichte van Zeeland. Daarop
concluderen wij dat er juist veel kansen zijn en behoefte is om meer toeristische
verblijfsaccommodaties te realiseren, zoals u dat zelf ook concludeert.
U wijst ons erop dat het digitaal benaderen nu al standaard is. De gemeente neemt waar dat er nog
steeds fysiek toeristen worden benaderd en maakt hierin dus een duidelijke keus voor digitaal.
Het college is van mening dat in de toeristische profilering het DNA van Vlissingen is benut.
U pleit voor een Walchers perspectief. In de aangepast visie is dit element explicieter meegenomen
De visie richt zich op toerisme als bedrijfstak. Deze visie is tevens input voor andere beleidsvelden.
Daarom is in de visie de zinsnede “In gemeentelijk beleid wordt altijd ook gekeken naar het
perspectief van de toerist” opgenomen.
De gemeente wil ondernemers vooral faciliteren door middel van onder andere planologische
keuzes. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt en zal moeten gevonden worden
in het integraal afstemmen van beleid en gekoppeld aan de daaraan gebonden budgetten.
Tekstaanpassing visie
8.1. ambitie 2030 traditionele zeelandbezoeker. Toevoegen
- Hierbij wordt overleg gevoerd en samengewerkt met de andere Walcherse gemeenten.
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Naam inspreker
Comité Vlissingen Beschermd Stadsgezicht
Inspraakreactie
Met grote interesse hebben wij uw Toeristische visie voor 2030 gelezen. Het doet ons goed dat u met
uw nieuwe koers inzet op een kwalitatieve verhoging van de stad. Desondanks is er een aantal
punten dat ons verbaast. Bovendien missen wij een aantal essentiële punten, zoals de aandacht voor
leefbaarheid. In deze inspraak reactie lichten wij deze punten toe.
1. Berekening extra capaciteit
U baseert de groeicijfers in uw visie op het rapport "Visie en ambitie op verblijfsaccommodaties
Vlissingen" (7 februari 2019) van de STEC groep. STEC hanteert in dit rapport drie scenario's:
- behoudend, uitgaande van een autonome groei,
- continu, uitgaande van de positieve effecten van de Zeeuwse Kustvisie
- maximaal, uitgaande van het maximaal inzetten op het aantrekken van de vraag en een hoge
bezettingsgraad.
Op pagina 7 van uw visie stelt u dat er ruimte is voor 2.190 extra slaapplaatsen in 2030,
ondergebracht in 400 hotelkamers, 200 appartementen, 135 campingplaatsen en 25 B&B kamers. In
de bijlage bij uw nota spreekt u over minimaal 1.600 extra slaapplaatsen.
In het maximale scenario berekent STEC 210 extra hotelkamers, 130 appartementen,70
campingplaatsen, "mogelijk" 40 stadscampingplaatsen en 25 B&B kamers (zie tabel 3 op p. 14 STEC
rapport). Dat levert maximaal 1.430 overnachtingsplaatsen op en geen 2.190.
Op pagina 15 van het STEC rapport wordt gesteld dat er kansen zijn voor 100 tot 200 extra kamers
bovenop het maximum scenario, als effect van de Zeeuwse kustvisie en de bouwstop voor hotel-/
verblijfsaccommodaties elders aan de Zeeuwse kust. U heeft deze kans volledig ingeboekt in uw visie,
door het aantal extra hotelkamers te ramen op 400 i.p.v. 200. Maar zelfs dan komt de berekening
van het aantal extra overnachtingsplaatsen uit op 1.790 en geen 2.190.
Deze cijferexercitie verdient op zijn minst een objectieve toetsing. Afgezien van de vraag of dit
boven-maximale scenario haalbaar is, is teveel bouwen immers bouwen voor leegstand (met name in
de winter), met als direct gevolg dat de leefbaarheid en sociale cohesie in een buurt wordt aangetast.
2. Nadruk op uitbreiding accommodaties leidt tot interne verdringing en risico voor aantasting
beschermd stadsgezicht.
Uw visie steunt nagenoeg volledig op het uitbreiden van het aantal verblijfsaccommodaties (zie
pagina 3: "voor de groei van het aantal toeristen is het van belang om het aantal
verblijfsaccommodaties te laten groeien"). Alsof het toevoegen van accommodatie het
wondermiddel is voor het revitaliseren van toeristisch Vlissingen. Ook in uw uitvoeringsstrategie is
dit de kern. Wij kunnen ons daardoor niet aan de indruk onttrekken dat uw visie is toegeschreven
naar reeds bestaande plannen van ondernemers voor de Spuikom, Nollebos en Arsenaalgebied. Dit
terwijl andere plannen en een recent geopende accommodatie tezamen de geraamde behoefte
(130) aan appartementen/vakantiewoningen reeds overschrijdt: Zeelandtoren in Scheldekwartier +
90 appartementen; Britannia + 80; Timmerfabriek + 52 Loft appartementen; Residentie Vlissingen in
de Walstraat +39 appartementen. STEC wijst terecht op het risico van "nieuwbouw om de
nieuwbouw" dat zal zorgen voor een verplaatsing van gasten in plaats van het toevoegen van nieuwe
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gasten. Mede om die reden is er in onze optiek geen noodzaak voor het bieden van ruimte voor
"grootschalige ontwikkelingen" aan de "randen van het stadscentrum" in het Arsenaalgebied, zoals
STEC op pagina 21 van zijn rapport stelt. STEC spreekt hier zichzelf tegen en slaat bovendien de plank
behoorlijk mis. Het Arsenaalgebied met de jachthaven en de achtergelegen groene Boulevard ligt
nota bene midden in het beschermd stadsgezicht: een van de mooiste plekken van Vlissingen die u in
de film bij de presentatie van uw visie ook prominent in beeld brengt. Hoewel wij volop ruimte zien
voor een kwaliteitsimpuls in dit historische gebied, wordt dat niet gerealiseerd door de reeds
bestaande plannen voor hoogbouw vakantieappartementen in dit gebied. Het volume daarvan zal de
karakteristieke omgeving verstoren in plaats van versterken. Initiatieven in dit gebied zouden
moeten aansluiten bij het monumentale karakter van het Arsenaalgebouw en de voorkant van het
Arsenaaltheater (ook al is dat formeel geen monument).
Er zijn voorbeelden te over in binnen- en buitenland die aantonen dat dit mogelijk is. Denk aan de
Paradores in Spanje en Pousadas in Portugal (4 en 5 sterren hotels in monumenten en/of op
bijzondere plekken). Maar ook dichterbij zijn voorbeelden te over van hotels gelegen in
monumentale gebouwen midden in stadscentra, gebouwd met respect voor de omgeving: het 5
sterren hotel de Librije in Zwolle, ondergebracht in een oude gevangenis, het 4 sterren hotel Nassau
in Breda en het 5 sterren Kruisheren hotel in Maastricht, beide in voormalige kloosters. Is het gek
gedacht dat een samenwerking tussen de ondernemers in het Arsenaalgebied zoiets aantrekkelijks
voor Vlissingen tot stand zou kunnen brengen? Wij denken dat hier een kans ligt die naadloos past in
uw visie om kwaliteit toe te voegen. Vooral als de gemeente die samenwerking stimuleert en zelf
investeert in de openbare ruimte van dit gebied, die er nu sleets bij ligt. Hier komen we op terug bij
punt 4.
3. De hele kuststrook volbouwen? Het gevaar van België!
U geeft in uw visie een strook aan van Westduin tot en met het eiland waar gebouwd kan worden.
De bouw van teveel grootschalige, hoogbouwcomplexen langs de kust zal leiden tot dezelfde fout die
aan de Belgische kust is begaan. De verstening heeft daar zijn grens bereikt, heeft de verbinding
tussen land en zee verbroken en heeft het authentieke karakter verjaagd. Het is niet voor niets dat
Belgen massaal naar Vlissingen en omgeving komen. Juist omdat zij hier nog rust en ruimte vinden,
die verdwenen is aan de volgebouwde, versteende Belgische kust. Het prachtige groene gebied van
de groene Boulevard tot het eiland dreigt in uw visie ook opgegeven te worden voor verstening door
de bouw van commerciële verblijfsaccommodaties. Dit is een van de schaarse groene gebieden in de
stad met een heerlijke fiets- en wandelroute die heel natuurlijk overgaat in het beschermd
stadsgezicht. Wat wil je nog meer! Dit opofferen aan steen is als het weggooien van een
kroonjuweel. Toeristen en inwoners weten dit gebied hoog te waarderen. Op warme dagen vormt de
dijk bovendien een mooi alternatief voor het strand. Menigeen strijkt in deze verkeersarme
omgeving neer om van de zon en het uitzicht te genieten. Wij pleiten voor het versterken van de
groene kwaliteit van dit gebied in plaats van het op te offeren aan verstening. Vlissingen bungelt nu
immers al onderaan op plaats 371 (van 389) in de lijst van groene gemeenten in Nederland. Dit zou
voor u een impuls moeten zijn om het schaarse groen in de stad te versterken en te investeren in het
groener maken van de stad met open groene plekken en pleinen, waar het voor iedereen fijn is om
te verblijven. Als u echt werk wil maken van duurzaamheid, dan hoort vergroening daarbij.
4. Investeren in de openbare ruimte en andere voorzieningen
Het is een misverstand om te veronderstellen dat louter en alleen het toevoegen van
verblijfsaccommodaties zal leiden tot extra toeristen. De aanwezige accommodatie kan niet
overleven zonder een kwalitatief hoogwaardige omgeving. Dat vergt allereerst investeringen in de
openbare ruimte. Gezien het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte in de stad, na een
jarenlange artikel 12 status, heeft u daarvoor te weinig oog in uw visie. De bestrating in grote delen
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van de binnenstad is vuil en versleten en vormt geen samenhangend geheel. De Spuistraat is een
betonvlakte met een drooggevallen fontein die nooit aanstaat. Op de kop van de Walstraat is het al
niet anders met een eveneens drooggevallen fontein die nu opgeleukt wordt met kerstboompjes of
gras. De omgeving van parkeerplaatsen aan de Schutterijstraat en het Zeemanserve straalt een
bedroevende sfeer uit door de rommelige achterkanten van bedrijfspanden. Het Bellamypark is geen
park, maar een steenvlakte met horeca en een permanente verkeerschaos op de kop bij de
Koopmanshaven en aan de Smalle Kade. De tegels op de Zeilmarkt zijn versleten, de banken zijn
beschadigd en verre van comfortabel. In het hele gebied ontbreken groenvoorzieningen die zorgen
voor rust en schaduw, waar het voor iedereen aangenaam is te vertoeven. (Behalve dan het onkruid
dat rondom de koopmanshaven welig tiert tussen en rondom de zitbanken en onderaan de
kademuren.)
Dit overzicht is niet compleet, maar schetst het beeld dat uw centrum en het aangrenzende
Arsenaalgebied in het beschermd stadsgezicht er qua onderhoud bedroevend bij liggen. Dat geldt
overigens ook voor grote delen van de Boulevards; zeker de Boulevard de Ruyter. Hier ligt een taak
voor de gemeente. Het starten van een grootschalig programma voor de aanpak van het achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte is in onze optiek de snelste weg naar het versterken van de
aanwezige kwaliteit en het aantrekkelijker maken van de stad. Bij punt 2 wezen wij er al op dat
Vlissingen onderaan bungelt in de lijst van groene gemeenten in Nederland. Dat vraagt dus ook om
inzet op groen. Wij missen de aandacht voor deze aspecten in uw visie.
Best practices uit het binnen- en buitenland laten zien dat naast investeringen in de openbare ruimte
meer nodig is voor het revitaliseren van het toerisme in een stad. De Britse kuststad Folkstone
bijvoorbeeld, toonde aan dat het mogelijk is om ondanks de kredietcrisis en wereldwijde recessie uit
te groeien tot "the jewel of the Kent coast". Het concept van Folkstone rust sterk op het toevoegen
van kunst (galeries) en cultuur en investeringen in de openbare ruimte. Hetzelfde geldt voor de
Franse kuststad Honfleur, waar haven, unieke architectuur en hoogwaardige cultuur hand in hand
gaan met toerisme.
5. De schaduwzijde van toerisme
In vervolg op het vorige punt waarschuwen wij echter ook voor de schaduwzijde van deze
ontwikkelingen: een te grote aantrekkingskracht kan uiteindelijk leiden tot te grote drukte die
schadelijk is voor de leefbaarheid en daarmee uiteindelijk ook de toeristische aantrekkelijkheid zal
ondermijnen. Dat toerisme ook nadelen heeft wordt helaas vaak pas zichtbaar als het te laat is.
Uiteindelijk is toerisme een verdienmodel dat bij gebrek aan andere verdienmodellen veel schade
kan aanrichten. Daar weet men bijvoorbeeld in Amsterdam of Giethoorn inmiddels alles van. De
authenticiteit die door de toerist wordt gezocht, is daar door het toerisme verdwenen. U wijst in uw
visie op het belang van authenticiteit. U wil zelfs de inwoners inzetten als ambassadeur die als ' local'
de toerist de weg wijst en daarmee een 'unieke beleving' creëert. Die 'local' zal dat alleen willen als
die trots is op zijn stad en tevreden is met zijn leefomgeving. Voor de aantasting daarvan door
toerisme heeft u in uw visie te weinig oog. We gaan hier bij punt 6 dieper op in.
Overigens begrijpen wij niet waarom u toerisme omschrijft als een kans voor inwoners om nieuwe
mensen te ontmoeten. Op zijn zachtst gezegd doet dit geen recht aan de Vlissingers die echt wel
meer van de wereld hebben gezien dan hun eigen stad en voor hun contacten niet afhankelijk zijn
van toeristen.
6. Geen oog voor leefbaarheid.
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U verwijst naar de visie van het NBTC op de toekomst van het toerisme. U heeft daar echter vooral
de voorspelde groei uit opgepikt als argument om in Vlissingen het verblijfstoerisme uit te breiden en
negeert het advies om te waken voor 'verpretparkisering' en zwaar in te zetten op leefbaarheid.
Helaas gedragen niet alle toeristen zich als welopgevoede gast. 's Nachts wakker worden van
joelende dronken toeristen, overdag de hond niet kunnen uitlaten op de dijk langs zee, omdat die
gevaarlijk vol is met hard rijdende (elektrische) fietsers en wielrenners, niet rustig in de duinen
kunnen wandelen omdat je voor je sokken gereden wordt door roekeloos rijdende mountainbikers,
uitpuilende vuilbakken en zwerfafval dat overal is achtergelaten, parkeerplaatsen die worden bezet
door toeristen zonder parkeervergunning. Het zijn zomaar een paar ergernissen. Het NBTC wijst in
zijn "Perspectief bestemming Nederland 2030" op de gevaren van overbelasting en druk op de
leefbaarheid en houdt een stevig pleidooi voor "bestemmingsmanagement". Wij missen ook dit
aspect in uw visie. Naast het versterken van de identiteit en het creëren van werkgelegenheid, moet
er volgens het NBTC vooral aandacht zijn voor het vergroten van de leefbaarheid en het realiseren
van verduurzaming. Het NBTC wijst op een gedeeld belang van ondernemers, gemeente en
bewoners en stelt daarbij dat bewoners in de afgelopen jaren teveel buiten beeld zijn geraakt en de
leefbaarheid in toeristische gebieden sterk onder druk is komen te staan. Dat moet anders volgens
het NBTC. In een duurzaam toeristisch beleid is aandacht voor bewoners en leefbaarheid een
vereiste en zet men alleen in op datgene dat kwaliteit toevoegt. Essentieel is dat de lusten en de
lasten in beeld worden gebracht. Dat missen wij in uw visie. We hebben de afgelopen zomer weer
gezien wat het kost om alle troep van de stranden op te ruimen en vernielingen in de openbare
ruimte te herstellen. Dit mag financieel niet ten laste komen van inwoners. Het NBTC stelt zich op het
standpunt dat gemeenten en ondernemers verantwoordelijk zijn voor de kosten onder het motto:
"wie haalt betaalt" . Dat motto missen wij in uw visie.
In deze paragraaf mag de aandacht voor parkeeroverlast niet onbenoemd blijven. Die is in de
binnenstad al groot, onder andere doordat parkeervergunningen zijn uitgegeven aan toeristische
accommodaties. Die druk mag niet verder groeien. Het zou de leefbaarheid verder aantasten en de
verkeerschaos op Bellamypark en Nieuwendijk vergroten. De hoeveelheid autoverkeer zal
voortdurend moeten worden afgewogen tegen de daarmee gepaard gaande
leefbaarheidseffecten.Een grote park & ride voorziening voor bezoekers buiten het centrum zou
helpen de stad autoluw te houden. Wij missen daar aandacht voor in uw visie.
Verder gaat u onvoldoende in op de overlast die AirB&B locaties inmiddels in andere steden
veroorzaken. Dat risico ligt ook in Vlissingen op de loer als u toestaat dat dergelijke locaties
toenemen. Dit komt bovenop de reeds aanwezige grote aantal locaties in de binnenstad waar
arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Dat leidt nu reeds tot druk op de leefbaarheid, vooral in de
avonduren.
7. Gemiste kansen
Twee vormen van toerisme die niet of nauwelijks aandacht krijgen in uw visie zijn het zakelijk
toerisme en het hondentoerisme. STEC wijst erop dat de markt voor zakelijk toerisme (denk aan
congressen, retraites, studiebijeenkomsten) een groeimarkt is. In het kader van seizoen verlenging is
het een gemiste kans om dat te laten liggen. Zakelijke reizigers zijn geneigd hun reis voor
privédoeleinden te verlengen en hun partner mee te brengen. Zij hebben ook vaak meer dan
gemiddelde bestedingsruimte. Dat draagt bij aan de hoeveelheid toeristische kwaliteitszoekers die u
wenst te werven.
Een andere categorie die meer dan gemiddeld besteedt en vaak terugkomt is de toerist met hond. Zij
zijn minder prijsgevoelig en bereid veel voor een overnachting te betalen. Dat sluit naadloos aan op
uw streven naar 4 en 5 sterren accommodaties. Ze komen ook meer dan gemiddeld terug als de
voorzieningen voor honden goed zijn. Zoals wandelroutes met losloopmogelijkheden, en hond
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vriendelijke horecavoorzieningen. Het college van Vlissingen heeft daar tot nu toe onvoldoende oog
voor en beschouwt honden als overlast en gevaar voor toerisme. Het tegendeel is waar
8. Maatschappelijk debat over gewenste groei nodig
Uit het voorgaande blijkt dat het college wil inzetten op (meer dan) maximale groei. Afgezien van de
vraag in hoeverre dat realistisch is, vergt dit een brede maatschappelijke afweging. Willen de
Vlissinger zelf dit meer dan maximale scenario? Elke Vlissinger weet dat toerisme bij Vlissingen hoort,
maar wij kennen inmiddels ook de uitwassen in andere steden (Giethoorn, Amsterdam, het ZuidLimburgse Heuvelland). De economische voordelen van het toerisme worden veelal overschat en de
kosten ondergewaardeerd. De inkomsten stromen naar enkelen, de voorziene groei in
werkgelegenheid is beperkt. Het huidige aantal fte in de sector toerisme is volgens uw berekeningen
113. Uitgaande van het groeipercentage dat de gemeente hanteert voor het aantal accommodaties
(33%) zou dat een surplus opleveren van 37 FTE in het maximum scenario. Deze beperkte
meeropbrengst rechtvaardigt de vraag hoeveel leefbaarheid er opgeofferd moet worden aan
toerisme. Over die vraag moeten de Vlissingers zich kunnen uitspreken.
Hoogachtend,
Comité Vlissingen Beschermd Stadsgezicht,
Namens dezen,
Tanja Snijders

Beoordeling commentaar College van B&W
Het college dankt het Comité Vlissingen Beschermd stadsgezicht voor haar uitgebreide reactie waarin
u vooral uw zorg uitspreekt over de leefbaarheid van de binnenstad.
1. U verwijst naar een discrepantie tussen het STEC rapport en de visie. Het STEC rapport becijfert
apart de behoefte aan verblijfsunits op vakantieparken. Omdat er in Vlissingen geen fysieke ruimte
beschikbaar is voor een vakantiepark zijn deze aantallen toegevoegd aan het aantal appartementen.
Daarmee zijn de gegevens in de visie en het STEC rapport gelijk.
2. Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Een van
de eerste stappen in de uitvoeringsagenda is het formuleren van richtlijnen waarlangs de kwaliteit
van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan
worden. Uw uitgebreide suggesties kunnen hierbij als input dienen.
3. U wijst op het risico als de hele kuststrook vol wordt gebouwd. De kustvisie is gebruikt als een van
de uitgangspunten. Deze kustvisie sluit een “Belgische” situatie uit.
4. U staat ook stil bij het onderhoud van de openbare ruimte van de binnenstad. De visie richt zich op
toerisme als bedrijfstak en daarmee is de openbare ruimte geen onderwerp van deze visie. U staat
apart stil bij potentiële ontwikkelingen in het Arsenaalgebied. Hiervoor zal een apart traject worden
gestart en is daarmee geen onderwerp van deze visie.
5/6. de schaduwzijde van toerisme en leefbaarheid. Door te kiezen voor een zekere doelgroep
proberen we ook de overlast te voorkomen. Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook
in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners
enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang
van de eigen inwoners. In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren waarlangs de
kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt
getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
In de toeristische visie zal het element leefbaarheid worden aangevuld.
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7. gemiste kansen: In de uitvoeringsagenda zal de gemeente richtlijnen formuleren waarlangs de
kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt
getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt hieraan getoetst.
8. Debat over gewenste groei. De visie stelt voor om vooral een stedelijke toerist te trekken. Een
kwalitatieve doelgroep die vraagt om een hoge kwaliteit accommodaties. De impact op leefbaarheid
is bij deze doelgroep beperkter. We kiezen dus voor een kwalitatieve groei. De kwantitatieve groei is
op Zeeuwse schaal beperkt.
Tekstaanpassing visie
Visie
De visie aanvullen met een nieuwe aspect:
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
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Naam inspreker
H.M. Snoek
Inspraakreactie
De Boulevard is uniek, daar zijn we het gelukkig allen mee eens. Het is ons USP.
Er zijn ook veel digitale boulevard bezoekers op www.zeegat.nl en de site www.vlisbo.nl kon onlangs
het 100.000-ste bezoek noteren.

VLISSINGEN in toeristisch VERBAND.
Vlissingen Bad/Stad
Vraag de huidige Vlissinger: Is Vlissingen een Badplaats?
of
Wilt u meer, minder of huidige aantal toeristen?

Overzicht Vlissingen, 1908

Als u het mij vraagt is het antwoord op de vraag of Vlissingen een badplaats is, moeilijk. Het aantal
toeristen mag wat mij betreft wel verdubbelen.
Geschiedenis:
Historisch gezien bestond Vlissingen eeuwenlang enkel als Stad maar met de komst van het Grand
Hotel des Bains ontstond ook Vlissingen Bad. De Badhuisweg verbond Stad met Bad.
Het is moeilijk om van de geschiedenis te leren, toch moeten we het blijven proberen.
Stadsarchivaris Meerman en VVV-directeur Jacobs schreven enkele jaren geleden het uitstekende
boekwerkje '100 jaar toerisme in Vlissingen'. Hierin tonen ze duidelijk aan dat de "Vlissingse Trias:
Haven/Industrie/Badplaats" van Burgemeester van Woelderen, Vlissingen tot grote hoogte bracht.
Ruw verwoestte echter WON onze stad, die volgens dit concept was opgebouwd.
De as Bellamypark, Badhuisstraat/ Spuikomweg, Boulevard Evertsen is de ruggengraat van
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Vlissingen.
Versterking voor nabije toekomst:
Centrum:
Om het toerisme te bevorderen kunnen de attracties in de binnenstad verder gestimuleerd worden,
om de verdere afname van het aantal winkels te keren.
Tussengebied:
In de Spuikom staat reeds een zeer sterke toeristische attractie: CineCity.
Boulevard Evertsen:
Hier zal weldra het nieuwe imposante Hotel Britannia voor de toeristen herrijzen.
Verdere toekomst:
Vlissingen had tot zeer recent nauwelijks meer mogelijkheden over om (toeristische) voorzieningen
op de been te houden o.a. MuZeeum, De Piek, en Archief. Komst van de mariniers zou een impuls
worden om er bovenop te komen. Het niet doorgaan van hun komst heeft zeer recent geleid tot een
ruimhartige compensatie voor Vlissingen en deels Zeeland. Meer dan een half miljard Euro.
Deze financiële impuls van historische betekenis voor de stad zal zeker ook zijn gevolgen hebben op
de toekomstige toeristische ontwikkelingen.
Dit biedt voor de Gemeente Vlissingen grote kansen als men nauw samenwerkt met particuliere
initiatiefnemers en buurtgemeenten.
De focus moet liggen op de as van Boulevard Evertsen naar het centrum.
Britannia moet een succes worden. Het is een particulier initiatief.
CineCity, is reeds aanwezig en is ook particulier initiatief.
In het Centrum zou een extra krachtige centrale openbare beleefvoorziening voor eigen bewoners en
toeristen nagestreefd moeten worden. Wat de toeristen betreft vooral voor quality seekers maar ook
voor dagjesmensen. Een beleefvoorziening gericht op de drie thema's voedsel, water en energie. De
nieuwe Zeeuws/Vlissingse trias. Gedachten gaan dan uit naar het uitstekend voor dit doel geschikt
gebouw van de voormalige Vlissingse Bibliotheek, 't Spui. Om de regie te behouden over dit gebouw
met haar potentiële grote (toeristische) mogelijkheden is verkoop aan welke particuliere partij dan
ook af te raden.
Het beleid moet erop gericht zijn dat elke Vlissinger trots is op zijn stad en als vanzelf een
ambassadeur wordt voor Vlissingen.
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H.M. Snoek, apotheker (niet praktiserend)
Boulevard Evertsen 12
4382 AD Vlissingen
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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113

Naam inspreker
Elizabeth van den Dries
Inspraakreactie
Beste, het concept Toeristische visie 2030 heeft mij als inwoner van Vlissingen zeer teleurgesteld. In
deze tijd waarin het overduidelijk is dat het klimaat, de opwarming van de aarde, onze aandacht hard
nodig heeft, lees ik in uw Toeristische visie niet eenmaal het woord klimaat. Verstening van de stad
i.p.v. vergroening van de stad, is dat wat wij als inwoners willen? Waar kunnen we in de steeds
warmer wordende zomers in de toekomst nog schaduw vinden in een versteende stad? Ik lees zelfs
over het bouwplannen in het Nollebos en Westduinpark... meent u dat gemeente Vlissingen? Is dat
wat de toeristen willen? Willen zij verblijven in een stad die tot een versteend pretpark gegroeid is?
Ik lees over wellnesscentra die gebouwd gaan worden, geweldig maar waar? Moeten er daarvoor
bomen gekapt worden? De spreekwoordelijke longen van de stad? Dat meent u toch niet?
Vlissingen, stad aan de zee, is een mooie omschrijving van de stad zoals hij er nu uitziet, waar in de
zomer duizenden toeristen rondlopen en genieten van het strand en het Nollebos. Als inwoner van
de binnenstad kan ik u zeggen dat het nu in de zomer al steeds drukker wordt en ik vraag mij dan ook
af of de plannen die ik lees in het concept Toeristische Visie 2030 niet veel en veel te pretentieus zijn
en niet op de realiteit gebaseerd. Er is de inwoners van de stad en de toeristen niets gevraagd. Ik
denk dat ook zij allen in deze tijd het klimaat zeker een belangrijke rol willen toedichten en de stad
zeker groen willen houden of nog groener.
Tijdens het boekproject Tafeltje Vertelt spraken wij in 2019 met 43 toeristen uit binnen- en
buitenland en met inwoners van de stad Vlissingen. De meeste mensen benadrukten de oneindige
ruimte aan zee, het fijne schaduwrijke Nollebos, de vele vogels, de bloemen, en de gelukkig niet met
hoogbouw volgebouwde boulevard. Zullen zij zich herkennen in de plannen die staan in dit concept
Toeristische visie 2030? Wat denkt u? Ik schaar mij als inwoner van de stad achter de visie van de
Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark
over het concept Toeristische visie 2030. Heel veel wijsheid wens ik u toe en vooral dat u het klimaat
en het groen in de stad - de longen van de stad - in een volgend stadium van de Toeristische Visie een
grote rol zult toebedelen, alleen al uit zorg voor de komende generaties want u gunt uw
kleinkinderen toch ook een zuurstofrijke stad?
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college neemt kennis van uw zorg over Het veranderende klimaat. De toeristische visie beperkt
zich. Klimaatbeleid heeft zeker onze aandacht maar is geen onderwerp van deze visie. Klimaat speelt
altijd een onderdeel bij alle facetten van Het gemeentelijk beleid. De ontwikkeling van Het Nollebos
heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee ook geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Peter Kruizinga
Inspraakreactie
Ik vind de hele visie getuigen van kokervisie. Dat is zeer spijtig. Er wordt van meet af aan gefocust op
de bezoeker die kwalitatief hoogstaande accommodatie zoekt, en die zou gerealiseerd moeten
worden aan de kust, dus ook in het Westduingebied. Alternatieven worden niet onderzocht.
Bijvoorbeeld: camperaars, die toch echte explorers zijn. Vlissingen heeft geen enkele camperplaats
(buiten de camping aan de Nolle). Een gemiste kans, die snel en eenvoudig te benutten zou zijn. Ook
over jongeren geen woord. Bovendien zou elke uitbreiding van toerisme (ook) ten goede moeten
komen aan de bewoners van onze gemeente. En zeker niet ten koste mogen gaan van het huidige
groen, concreet: Nollebos/Westduin. Die expliciete stelling ontbreekt, wat m.i. zeer gevaarlijk is als
het college draagvlak wil hebben voor zijn visie. Mijn advies zou zijn: 1) onderzoek ook andere
toeristenstromen, die passen bij een ongepolijste stad als Vlissingen en 2) spreek uitdrukkelijk uit dat
groei van toerisme nooit ten koste mag gaan van welzijn en natuur van de bevolking.
Beoordeling commentaar College van B&W
In de visie is gekozen voor een kansrijke doelgroep die het meest aansluiten bij de toeristische
positionering. Dat sluit andere doelgroepen niet uit, maar geeft wel een rangorde. Met betrekking
tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en inspraakprocedure rondom
het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Annik Bogaert
Inspraakreactie
Door Annik Bogaert, Antwerpse met tweede verblijf in Vlissingen. Vlissingen - 21 september 2020
De onderliggende studies zoals de analyse van de huidige situatie in combinatie met een scherpe
SWOT-analyse en een analyse van de behoeften aan verblijfsaccommodatie werden eerder
vastgesteld door B&W. Beide studies leveren een potentieel sterke basis om de visie op te enten. Na
lezing van de conceptvisie ontwaar ik een aantal gemiste kansen die ik in deze nota belicht en som ik
een aantal bemerkingen op bij de gemaakte keuzes.
Overtuigd van de kansen die Vlissingen die te bieden heeft op vlak van toerisme en recreatie, hoop ik
dat deze aantekeningen een bijdrage kunnen leveren tot een meer mature en gedragen conceptvisie.
Ontbreken van kwalitatief onderzoek in de analyse van de huidige situatie
Omdat kwalitatief onderzoek van de (internationale) verblijfgasten en dagtoeristen ontbreekt, is de
kans niet onbestaand dat in de conceptvisie de bal misgeslagen wordt op vlak van scoping, keuze van
doelgroepen en er onvoldoende nuancering aan de dag wordt gelegd. Ik duid het belang van
kwalitatief onderzoek hieronder:
-

Vlissingen claimt terecht haar unieke positie als stedelijke badplaats in Zeeland. Deze positie
verleent Vlissingen echter niet de status van stad, tenminste in de toeristische betekenis van
het woord. Toeristische steden zijn bestemmingen die omwille van hun statement producten
én concentratie aan hoogwaardige voorzieningen de meerdaagse citytripper kan aantrekken.
- In de nota die de huidige situatie beschrijft wordt verwezen naar motivationeel onderzoek
van buitenlandse gasten in Nederland. Het is zeer waarschijnlijk dat de Top 10 om als
buitenlander naar Nederland te komen in belangrijke mate afwijkt van de motivatie om als
Belg of als Duitser naar Zeeland te komen en in het bijzonder naar Vlissingen. De generieke
Top 10 draagt dan ook niet bij aan de gewenste ontwikkeling van toeristisch en recreatief
aanbod.
Voor mij is het dan ook onbegrijpelijk dat een motivationeel onderzoek en een tevredenheidspeiling
van de buitenlandse gasten ontbreken in de uitgevoerde studies. Al deze studies samen vormen
immers de basis voor een nieuw toeristisch beleid dat voor het volgende decennium belangrijke
accentverschuivingen aankondigt.
Motivatie van de keuze voor de beoogde (nieuwe) doelgroepen en de hieraan verbonden
consequenties
De conceptvisie zet in op de internationale verblijftoerist met specifieke reisbehoeften en
leefstijlpatroon door het NBTC omschreven als Quality Seeker en Independent Explorer. Twee
subgroepen die enerzijds op zoek zijn naar lokale cultuur en bijzondere ervaringen en naar kwaliteit
en service anderzijds. In de conceptvisie staat te lezen dat deze nieuwe doelgroep groeiend is en
voor de nodige groei zal zorgen van het verblijfstoerisme in Vlissingen. Vlissingen zou uniek in
Zeeland over het potentieel beschikken om op deze groepen in te zetten. Onomwonden valt te lezen
dat Vlissingen over de troeven beschikt of althans over het potentieel beschikt om deze troeven te
ontwikkelen. De conceptvisie stelt dat deze internationale subgroepen een leefstijlpatroon hebben
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dat aansluit bij een stedelijk aanbod zoals Vlissingen dit biedt. Sta mij toe hierbij enkele vraagtekens
te plaatsen.
-

Aan de basis van deze conceptvisie ligt er geen concurrentie analyse van wat Vlissingen biedt
tav bestemmingen aan zee die inzetten op dezelfde doelgroepen. Belgische badsteden aan
zee zoals Knokke en recenter Nieuwpoort en Oostende kiezen voor deze positie en trekken
deze positionering door in hun totaal aanbod van verblijfsaccommodatie, winkelaanbod,
horecavoorzieningen, kwaliteit openbaar domein,...
- Indien de keuze voor deze doelgroepen gemaakt wordt, moet de conceptvisie ook duidelijke
uitspraken doen over het totaalproduct en niet beperkt worden tot de nieuwe 'kansen voor
verblijfsaccommodatie'. Deze keuze vraagt om een consequente inzet op de upgrade van het
totaalproduct. Hierop inzetten vraagt bijvoorbeeld van lokale ondernemers en organisatoren
van evenementen dat zij hun initiatieven en concepten toetsen aan deze visie.
- Daarenboven moeten de ervaring van gasten voortdurend gemonitord worden om de
kwaliteit van het product op niveau te houden.
- De conceptvisie gaat geheel voorbij aan de noodzakelijke publieke investeringen en de vol te
houden inspanningen decennia lang om met succes een passend imago te claimen.
- Welke plaats de belangen en behoeften van de lokale gemeenschap dan krijgen, is maar zeer
de vraag. Het fijne van Vlissingen is net dat de lokale gemeenschap woont in de binnenstad.
Hun behoeften komen met deze keuzes mogelijk in het gedrang.
- Een toeristisch product is slechts af en toe 'maakbaar'. De meest sterke en duurzame
toeristische bestemmingen vallen terug op authenticiteit en geleidelijke evolutie binnen hun
aanbod. Om die reden vind ik het onbegrijpelijk dat men in de conceptvisie geen verdere
invulling geeft aan de positionering zoals beschreven in de nota die de huidige situatie
beschrijft en verkiest om terug te vallen op generieke landelijke concepten zoals uitgewerkt
door het NBTC en geen maatwerk toepast. Eens te meer zou kwalitatief onderzoek de
noodzakelijke onderbouw kunnen geven voor dit maatwerk.
Omdat de kwalitatieve onderbouw ontbreekt, brengt de conceptvisie onvoldoende nuancering aan
bij de keuze van de doelgroepen. Ik verduidelijk mij aan de hand van onderstaand voorbeeld en
verwijs graag naar het beleid van Den Haag. Deze stad claimt terecht de titel van toeristische stad
aan zee en wenst in te zetten op de positie van stad voor kwaliteitstoeristen. In de toeristische
beleidsvisie 2020-2025 staat onder meer:
Slimme groei betekent onder meer inzetten op kwaliteitstoerisme. Een kwaliteitstoerist is een
bezoeker die positief bijdraagt aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt
voor reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en
leefklimaat voor bewoners en internationaal talent. Ook zakelijk bezoek dat afkomt op
Haagse congressen zien we als kwaliteitstoerisme. ... Wat voor bezoekers een stad trekt,
hangt overigens nauw samen met het aanbod dat de stad te bieden heeft. Bij nieuw aanbod
bekijken we daarom of dit bijdraagt aan het doel om meer kwaliteitstoerisme te trekken.
Voor de lezer is het meteen duidelijk dat de beoogde doelgroep (en) in Den Haag en in Vlissingen wel
grondig van mekaar verschillen. De conceptvisie brengt echter geen nuance aan tussen de behoeften
van éénzelfde doelgroep wanneer die zich aangetrokken voelt tot een stedelijke badplaats dan wel
een stad zoals in het voorbeeld van Den Haag.
Een derde bemerking binnen dit hoofdstuk betreft de bevestiging van de traditionele Zeeuwse
recreant als doelgroep voor het dagtoerisme. Vlissingen zou inspelen op de behoefte aan elkweervoorzieningen en aan een excursie bestemming in Zeeland. Uit de SWOT-analyse blijft dat het
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dagtoeristisch aanbod toe is aan een upgrade. De conceptvisie beperkt zich in haar aanbevelingen tot
de creatie van nieuw volume-aanbod in de Spuikom. Wat hieronder verstaan wordt, is mij niet
duidelijk. Over de gewenste ontwikkelingsrichting van het bestaand aanbod wordt niets gezegd.
Daarnaast is er de vaststelling dat de conceptvisie niet dieper ingaat op de noden van deze
(belangrijke) doelgroep .
Een vierde en laatste bemerking zou ik willen omschrijven als de clash van de doelgroepen.
Ruimtelijk begeven beide gekozen doelgroepen zich in dezelfde (relatief beperkte) actieruimte. Hoe
de behoeften en het aanbod voor beide doelgroepen elkaar kunnen kruisen, aanvullen en waar
gewenst laten scheiden, valt niette lezen in de conceptvisie. Nochtans is het risico reëel dat noch de
ene noch de andere doelgroep aan zijn trekken komt en er een mix ontstaat van vlees-noch-vis
aanbod.
Aanbevelingen uit de studie over de huidige situatie die geen gepast gevolg kennen in de
conceptvisie
-

In de studie valt het onderstaande te lezen:
Het toevoegen van nieuw aanbod zorgt bovendien voor vernieuwing in het bestaand aanbod.
De kwaliteit van het vastgoed staat bovendien op enkele plekken onder druk. Het huidige
aanbod is niet altijd kwalitatief en vraagt om een aanpak. Pandeigenaren en exploitanten
dienen er zich van bewust te zijn dat de beoogde doelgroep en al zeker de buitenlandse
toerist slechts een positieve keuze kan maken voor Vlissingen indien er een kwaliteitslag
wordt gemaakt.
Ook de SWOT-analyse is hieromtrent duidelijk. Een conceptvisie geeft antwoorden op de
kansen en op de bedreigingen van de toeristische ontwikkeling van een bestemming. In deze
conceptvisie gaat te beperkt aandacht naar de zorg om het openbaar domein, naar zorg voor
rust en controle op ongewenst gedrag en vandalisme. Kortom naar zorg over de algehele
uitstraling van Vlissingen als toeristische plek. Ook dit is een gemiste kans in de conceptvisie.
Investeringen in vastgoed en verblijfsaccommodatie alleen zullen de beoogde doelgroepen
niet overtuigen.

-

De reden voor een toerist om te kiezen voor Vlissingen als bestemming wordt bepaald door
de statement producten. In Vlissingen gaat het om MuZeeum, het Arsenaal en de
Boulevards. De vraag of de statement producten van Vlissingen (zie nota huidige situatie
toerisme 2019) sterk genoeg zijn om op zichzelf toeristen aan te trekken en dus
onderscheidend genoeg zijn, wordt niet beantwoord. Het vermoeden bestaat dat dit niet zo
is, in acht genomen de rating van de attracties op diverse online-platformen. De conceptvisie
geeft geen aanzet tot de herontwikkeling van industrieel en maritiem erfgoed als pijler voor
ontwikkeling van het toerisme. Meer in het bijzonder is er geen visie op de (her)ontwikkeling
van het Arsenaal als een kwalitatief statement product. De conceptvisie ontwikkelt geen
remedie en is bijgevolg ook ontoereikend wat dit aspect betreft.

-

Wat opvalt is dat het statement product bij uitstek: de ligging van Vlissingen aan de monding
van de Schelde en de groene Boulevard met haar historische martitieme relicten niet
vermeld of gecatalogeerd zijn als onderscheidend tov andere badplaatsen.

Belang van yachting en het aanbod voor watertoerisme en waterrecreatie
In een conceptvisie van een stedelijke badplaats als Vlissingen mag de visie op de ontwikkeling van
het watertoerisme en de waterrecreatie niet ontbreken. Niet enkel voor de beoefenaars van
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watersport maar ook voor de bezoekers zijn jachthavens, sluizencomplexen, binnenhavens, varende
schepen pleisterplaatsen voor beleving en trekken zij ondersteunend aanbod als
horecavoorzieningen aan. In de conceptvisie ontbreekt dit thema op enkele details na (rivircruises)
volledig.

Beoordeling commentaar College van B&W
De inspreker wijst erop dat er alleen gebruik is gemaakt van een landelijke onderzoek naar de
motivatie van buitenlanders om naar Nederland te komen en een motivationeel onderzoek naar
bezoekers naar Vlissingen ontbreekt. Het College onderschrijft de constatering maar moet de
inspreker er op wijzen dat een dergelijk lokaal onderzoek niet bestaat en niet tot de mogelijkheid
behoorde om vooraf een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. In de uitvoeringsagenda zal worden
opgenomen om de huidige keuze van doelgroepen waarop het beleid is gebaseerd te evalueren en
daar onderzoek op te entameren.
De inspreker zet vraagtekens bij de keuze van de potentiele doelgroepen en het aanbod van
Vlissingen. Daarbij trekt zij de relatie met het totaalproduct van Vlissingen en adviseert deze op
niveau te brengen en te houden. De toeristisch visie richt zich op toerisme als bedrijfstak en is niet
bedoelt om antwoord te geven op het ‘totaalproduct’. Daarom is in de visie opgenomen dat in het
gemeentelijk beleid altijd ook wordt gekeken naar het perspectief van de toerist. De gemeente is
ondertussen een traject gestart om een strategische visie te formuleren en een visie op
citymarketing. Dit doet zij samen met de inwoners en ondernemers in een uitgebreid
participatieproces. Het resultaat van dit proces zal moeten duidelijk maken "wat voor stad we willen
zijn". De toeristische visie dient hierbij als input.
De inspreker wijst ook op het belang van de inwoners. Het college is van mening dat op Walcherse
schaal, de druk op de leefbaarheid door toerisme acceptabel blijft. Door de aanwezigheid van
toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. De welvaart
en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van toeristen is wederkerig. Een groei van
toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Een van de eerste stappen in de
uitvoeringsagenda is het formuleren van richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden en
daarmee beheersbaar kan blijven. Daarnaast zal in de visie specifieker leefbaarheid worden
benoemd.
Tot slot doet de insprekers aanbevelingen. Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de
suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid mee nemen.
Tekstaanpassing visie
Visie
“Leefbaarheid
In 2030 draagt de toerist positief bij aan de doelen en het imago van de stad. Een toerist die zorgt
voor economische impact door bestedingen, die zich laat spreiden in plaats en tijd en zorgt voor
reuring zonder overlast. Op deze manier draagt hij bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
voor bewoners.”
Uitvoeringsstrategie
7.3. toeristische verblijfsaccommodaties. Toevoegen:
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- De gemeente formuleert richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties
alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden. Bij nieuw aanbod wordt
hieraan getoetst.
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Naam inspreker
André Bakker
Inspraakreactie
Weet U waarom de toerist zo graag U stad bezoekt.. Omdat het hier niet volgebouwd is met
appartementen . Weet U waarom een Vlssinger van zijn stad houdt? Vanwege een boulevard waar je
trots op moet zijn en een strand met daar achter liggend een mooi bos waarin het op wanne dagen
goed vertoeven is. Laat dit zo blijven. Laat toerist en bewoner genieten van wat er is! Ga dit niet
volbouwen!! Wie wordt hier beter van!!! Investeer in de binnenstad . Dit is een desolaat gebeuren.
Daar wil niemand zijn. Blijf van het Nollebos af. Dit behoort aan de bewoners van Vlissingen.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Vince Woerdam
Inspraakreactie
Staat van onderhoud straten e.d. in de binnenstad aanpakken. Binnenstad autoluw maken denk aan
Domburg bijvoorbeeld. Leegstand winkels aanpakken. Meer horeca op de boulevard. Huidige teras
groote op het bellamypark zo laten in de toekomst.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de suggesties. In de uitvoeringsagenda zal gekeken worden of
uw voorstellen passen binnen het toeristisch beleid.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Claude Geysels
Inspraakreactie
dan de spoor en kanaal door Walcheren....kilometers file als die dingen open/dicht zijn.....doe daar
eens wat aan......ingang Scheldeplein dat gaat de goeie kant op...dat animatiehotel Britania...is mij te
Cadzand-bad achtig....teveel Knokke......maar een hotel derbij kan geen kwaad( voor ieders budget)
wat vaker braderieën op de boule.... Belamy evenementen ...Heel Vlissingen Zingt bv verbroederd...5
mei festival.... vuurwerk vanaf het ponton er is veel potentie....maar waarom zijn onze winkelstraten
dan zo leeg??? zelf een bloemist gaat liever in Goes een toko open doen dan in Vlissingen??? wtf wat
is daar aan de hand bij de middenstand?????...maar wat jullie( wij ) ook verzinnen en
besluiten....denk ook aan je bewoners ...
Beoordeling commentaar College van B&W
Door de aanwezigheid van toeristen in Zeeland kan ook in Vlissingen het voorzieningenniveau
gehandhaafd blijven. De welvaart en welzijn van de inwoners enerzijds en de aanwezigheid van
toeristen is wederkerig. Een groei van toerisme is ook in het belang van de eigen inwoners. Dat wil
niet zeggen dat toerisme ongebreideld zou kunnen groeien. Een van de eerste stappen in de
uitvoeringsagenda is het formuleren van richtlijnen waarlangs de kwaliteit van nieuwe
verblijfsaccommodaties alsmede de impact op de leefbaarheid van de buurt getoetst kan worden en
daarmee beheersbaar kan blijven.
Tot slot doet de insprekers aanbevelingen. Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de
suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid mee nemen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Leny Dijkman
Inspraakreactie
een nieuwe waterpartij ipv dood gras op het Scheldeplein zou een goed begin zijn en blijf met je
lange tengels van het Nollebos af, het is van de burgers, de gemeente is onderhoudsplichtig, nog
meer ideen?
Beoordeling commentaar College van B&W
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie. Het College
zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid
meenemen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ilona Cabenda-Kuipers
Inspraakreactie
Maak eerst maar eens de waterfontijn aan de walstraat...wat een armoedig entree vd stad....met dat
groen er nu in ...te bizar
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.

172

121

Naam inspreker
Fien Vanderloo
Inspraakreactie
This 2020 nog 10 jaar te gaan nog een heleboel veranderingen in het vooruitzicht
Beoordeling commentaar College van B&W
Het college zal zich inzetten om in de komende 10 jaar resultaten te boeken.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Cis T Gilde
Inspraakreactie
Dat gras in de fontein van de Walstraat snap ik ook niet helemaal....Geen mooie entree...maak er dan
paalhoofden en schelpen...of zet er mooie planten in...of iets waar kinderen op kunnen spelen, dat is
altijd aantrekkelijk. Speelse waterfonteintjes die vanuit de grond spuiten en op warme dagen
kinderen aantrekken is ook heel leuk. Maak een soort ontdekroute met dolfijnen/zeehondjes etc dat
leuk is om te ontdekken en er leuk uitziet (en waar je op kunt klimmen en een fotootje maken
oid)...En zoals bijvoorbeeld ooit op de boulevard van Kijkduin: een foto- expositie met de lijsten op
palen die op rij zijn opgesteld. Nodig regelmatig een oldtimerclub/autoclub uit en laat ze een paar
uur op de glooiing parkeren....Daar kan dan ook bijvoorbeeld wat tweedehands/brocante bij
aangeboden worden....of organiseer een carbootsale....Speelgelegenheid op het Bellamypark..(
balken om over te balanceren oid)...Heet mensen van harte welkom bij binnenkomst van de stad,
met een groot (vrolijk) bord dat zee en stad uitstraalt...en een " tot ziens" bij het verlaten van de
stad...Wees vriendelijk .....Duidelijker gidsen/ vermelden wat de stad te bieden
heeft...bezienswaardigheden op een bord ( of meerdere)geplaatst op strategische plekken....met niet
alleen de boulevard, maar ook de groene boulevard, Uncle Beach, waar je weleens een zeehond kunt
spotten, waar de beloodsing te zien is. waar de jachten van Damen/Amels te zien zijn etc.. :waar je
de mooie fietsroute langs de kust kunt starten etc...op een overzichtelijke speelse wijze...
Zoiets...
Oh ja...en mooie verlichting:-)...sfeervol
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het
toeristisch beleid meenemen
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Claude Geysels
Inspraakreactie
is dat een verkapte manier om je bewoners te vertellen dat het Nollebos maar opgeofferd moet
worden??? Spuikom.....daar had ik graag het nieuwe Walchers Theater/evenementen centrum willen
zien met en loopbrug naar Cine City…
Beoordeling commentaar College van B&W
Met betrekking tot de zorg rondom het Nollebos wordt verwezen naar de participatie- en
inspraakprocedure rondom het Nollebos en is daarmee geen onderdeel van deze visie. Het College
zal door middel van de uitvoeringsagenda de suggesties welke passen binnen het toeristisch beleid
meenemen.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Marc Verhage
Inspraakreactie
Moooie visie. Helemaal mee eens. Vlissingen is de stad met de meeste (onbenutte) potentie van
Nederland. Ik denk dat er zoveel meer van te maken is dan nu. Ik hoop dan ook dat er nu echt werk
van gemaakt wordt en dat ambtelijke belemmeringen snel worden weggewerkt.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de positieve reactie en suggesties. De opmerkingen van de
inspreker onderschrijft de visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
marian Vermeulen-Vermeulen
Inspraakreactie
Begin maar eens met de stad aantrekkelijker te maken, elke toerist rent naar Middelburg.
Beoordeling commentaar College van B&W
Het College dankt de inspreker voor de positieve reactie en suggesties. De opmerkingen van de
inspreker onderschrijft de visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Stephanie Lijnse Raeimakers
Inspraakreactie
Één verkapte manier om het Nollenbos alsnog te bebouwen. Verkloten. Daar moet eens nodig goed
onderhoud gepleegt worden. Als daar geld voor is. En o o corona, daar kun je niets voor plannen op
1,5 meter.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Marja Magb
Inspraakreactie
Laat het Nollebos met rust.Bewoners van Vlissingen de hedendaagse en toekomstige toeristen
zoeken rust.En daar is ons Nollebos zeer geschikt voor.
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Christian Snijders
Inspraakreactie
Laten we voorop stellen dat als jullie zo graag willen dat er meer toeristen komen, dat nu de bouw
van de Brittania van start zou moeten gaan zodat er eindelijk toeristen in kunnen?
Beoordeling commentaar College van B&W
Hotel Brittania heeft de volle aandacht van het college, maar heeft een eigen dynamiek.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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Naam inspreker
Ivonne Heinen
Inspraakreactie
Doe nou eerst iets aan de uitstraling van Vlissingen voor er nog meer geld in nieuwe accomodaties
wordt gestoken. Vooral van het Nollebos afblijven, er is al te weinig 'groen' in Vlissingen! Wellicht
overwegen om langs de groene boulevard/ commandoweg te bouwen. Dichtbij station, stad en
water en weinig overlast voor bewoners
Beoordeling commentaar College van B&W
De ontwikkeling van het Nollebos heeft een eigen participatie- en inspraakprocedure en is daarmee
geen onderdeel van deze visie.
Tekstaanpassing visie
n.v.t.
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