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Inleiding 

Vanuit meerdere bewoners heeft de gemeente in de loop van 2018 vragen ontvangen over de 
parkeersituatie in de straten rondom het gebied met vergunninghoudersparkeren. De situatie is op 6 
september 2018 door een aantal bewoners toegelicht aan de verantwoordelijke wethouder.  
 
Mede naar aanleiding van de bewonersvragen is de parkeersituatie onderzocht en is op 17 december 
2018 een inloopbijeenkomst georganiseerd om met bewoners van gedachten te wisselen over de 
uitkomsten van het onderzoek en het toekomstige parkeerbeleid in het gebied rond het huidige 
vergunninghoudersgebied. 
 

Resultaten 

Het onderzoek naar de parkeerdruk in het gebied rondom de zone met vergunninghouders parkeren 
is afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op de website: 
www.mobycon.nl/vlissingen. Tijdens de inloopavond op 17 december 2018 zijn ruim 100 reacties 
opgetekend: 
 

 
Grafiek 1: Reacties op inloopavond schilparkeren 
 

http://www.mobycon.nl/vlissingen
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Beleid 

In het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke parkeerbeleidsnota1 is de parkeeraanpak 
omgeving van Nispenplein voor 2018 geagendeerd. Door het toepassen van de beleidsaanpak 
'Beïnvloeden-Benutten-Beprijzen-Bouwen' wordt samen met de buurt of wijk bezien hoe bestaande 
parkeerproblemen effectief kunnen worden verminderd (creëren draagvlak). In de bijlage van de 
parkeernota zijn ook de resultaten van een parkeermarkt opgenomen welke op 7 december 2015 is 
georganiseerd. Hieruit bleek enerzijds een wens om bij het van Nispenplein eo vrij parkeren te 
behouden (en de overlast wel aan te pakken) en anderzijds de mogelijkheid tot invoering 
vergunninghoudersparkeren te onderzoeken. 
 
In de bijlage van het parkeerbeleidsplan is een doelgroepenkaart opgenomen waarin het gehele 
gebied ten zuiden van de Paul Krugerstraat is aangemerkt als parkeerzone voor bewoners.  
 

 
Figuur 1: Doelgroepenkaart (parkeerbeleidsplan Vlissingen) 

 

Beschouwing op de binnengekomen reacties 

Tijdens de inloopavond zijn veel suggesties gedaan om parkeerproblemen aan te pakken: 
 
- Vergunninghoudersparkeren Stadhuisplein: Het betaald parkeren op het stadhuisplein 

veroorzaakt onderbenutting van de beschikbare capaciteit terwijl in het omliggende gebied de 
parkeerdruk erg hoog is. De wens is om het voor met name werknemers (van stadhuis en andere 
bedrijven) mogelijk / aantrekkelijk te maken om op het Stadhuisplein te parkeren.   
Overwegingen: Bij invoering van betaald parkeren op het Stadhuisplein was het doel om 
voldoende parkeerruimte vrij te houden voor bezoekers van het stadhuis. Door parkeren van 
vergunninghouders (ook) toe te staan kan de huidige onderbenutting mogelijk worden aangepakt. 
Veel werknemers beschikken echter niet over een vergunning (omdat deze door de werkgever 
niet wordt verstrekt). Omdat bedrijven niet verplicht kunnen worden vergunningen af te nemen is 
het lastig hierop te sturen. Wel kan worden overwogen om de grootste werkgever (gemeente 

                                            
1 Parkeerbeleidsplan Vlissingen - Vlissingen staat niet Stil!, 30 november 2017 
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Vlissingen) te verplichten om, conform de parkeernormen uit het gemeentelijke parkeerbeleid, 
parkeervergunningen voor medewerkers aan te schaffen. Concreet betreft het in dat geval circa 
70-90 parkeervergunningen2. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening worden bij 
nieuwe ontwikkelingen parkeernormen immers toegepast om (parkeer)overlast in omliggende 
gebieden te voorkomen.  
 

- Verkleining vergunningengebied: Door verkleining van de zone voor vergunninghoudersparkeren 
wordt het voor bewoners van het huidige vergunninghouders gebied weer aantrekkelijker om in 
de eigen straat te parkeren.  
Overwegingen: Gezien de nabijheid van het winkel-/centrumgebied (<10 minuten lopen) neemt 
de kans op overlast van parkerende binnenstad bezoekers toe. De kans is daarmee reëel dat na 
verloop van tijd de roep om invoering van gereguleerd parkeren weer toeneemt.  
 

- Betere handhaving: met de inzet van extra handhavers kan foutief parkeren worden 
teruggedrongen.  
Overwegingen: Begin 2019 is de handhavingscapaciteit uitgebreid. Verdere uitbreiding is 
vooralsnog niet aan de orde. Wel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met 
scanvoertuigen te gaan handhaven: hiermee kan in korte tijd een groot gebied worden 
gecontroleerd. 
 

- Betaald parkeren invoeren (met vergunningen voor bewoners): De suggestie is om de invoering 
van gefiscaliseerd parkeren te combineren met vergunninghoudersparkeren. 
Overwegingen: Met de introductie van betaald parkeren wordt langparkeren door bezoekers 
ontmoedigd. In het gemeentelijke parkeerbeleid is het de inzet om parkeren door bezoekers te 
bundelen in parkeergarages en op (grotere) parkeerterreinen. In delen van het centrumgebied is 
sprake van betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren. De uitzondering is 
gemaakt om de schaarse parkeerruimte zo goed mogelijk te benutten. In woongebieden wordt 
vrijwel uitsluitend geparkeerd door bewoners. Bezoekers worden gefaciliteerd door middel van 
bezoekerskaarten. Introductie van betaald parkeren is weliswaar mogelijk maar betekent een 
forse investering in parkeerapparatuur. Gezien de geringe bezoekersaantallen ligt een dergelijke 
investering niet voor de hand (de investering wordt niet terug verdient): er is immers een 
kosteneffectief alternatief met bezoekerskaarten. 
 

- Aandacht kortparkeren en bezoekers: met de eventuele introductie van 
vergunninghoudersparkeren moet parkeren voor bezoekers (van bijvoorbeeld een kerk) en 
werknemers (denk aan huishoudelijke hulp of mantelzorgers) ook mogelijk blijven. 
Overwegingen: kortparkeren in bestaande vergunninghoudersgebieden wordt momenteel 
gefaciliteerd door de verstrekking van bezoekerskaarten. Daarnaast zijn in en om het 
vergunninghoudersgebied terreinen (en garages) aangewezen waar tegen betaling kan worden 
geparkeerd. Bij een eventuele uitbreiding van het vergunninghoudersgebied ligt een soortgelijke 
oplossing voor de hand.  
 

- Aantal vergunningen per woning beperken: Door, bij introductie van vergunninghoudersparkeren, 
het aantal vergunningen per woning te beperken kan de parkeerdruk worden beperkt. 
Overwegingen: Door beperking van het aantal vergunningen per huishouden neemt de kans toe 
dat betrokken bewoners rond het gereguleerde gebied gaan parkeren (waardoor de kans 
toeneemt op parkeeroverlast in deze gebieden). Het verplaatsen van ‘parkeerdruk’ biedt dus 
lokaal wellicht een oplossing maar zorgt eveneens voor een probleem elders. Gemeentelijk beleid 
is er verder niet op gericht om autobezit te ontmoedigen (maar eerder het gebruik). Zou dit wel 
een doelstelling worden dan ligt het meer voor de hand om te gaan differentiëren in de tarieven 
voor een 1e en 2e vergunning. Verder is aangegeven dat bewoners van het Rode Dorp om 
diverse redenen buiten het vergunninghouders gebied parkeren (tariefstelling, niet ingeschreven 
op adres, etc.). Hierdoor is er sprake van onderbenutting. Overwogen kan worden de eisen voor 
de aanvraag van een parkeervergunning te wijzigen (perceeleigenaar kan meerdere 
parkeervergunningen aanvragen voor voertuigen die niet op zijn/haar naam staan zodat ook 
buitenlandse werknemers over een vergunning kunnen beschikken). 
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- Geen uitbreiding vergunninghoudersparkeren: De wens om het gebied met 
vergunninghoudersparkeren niet uit te breiden wordt onderbouwd met de volgende argumenten: 

o Kosten: er is geen bereidheid om de kosten voor een parkeervergunning te dragen; 
o Olievlek: de parkeerproblemen zijn ontstaan door introductie van gereguleerd parkeren in 

een aangrenzend gebied; 
o Geen probleem: er wordt geen probleem ervaren (loopafstand naar een vrije parkeerplek 

is over het algemeen acceptabel).  
Overwegingen: alle aangedragen argumenten zijn valide maar bieden geen oplossing voor 
woonstraten waarin nu wel parkeeroverlast wordt ervaren.  
 

- Ambtenaren op het Stadhuisplein: Gemeenteambtenaren parkeren nu vaak in de omliggende 
straten waardoor daar parkeeroverlast wordt ervaren 
Overwegingen: zie punt “vergunninghoudersparkeren Stadhuisplein” 
 

- Parkeervakken realiseren: door de parkeercapaciteit uit te breiden kan de parkeerdruk en –
overlast worden teruggedrongen. 
Overwegingen: realisatie van extra parkeercapaciteit gaat doorgaans ten koste van ruimte die nu 
bestemd is voor groen en verblijven. Dit vraagt per situatie om een goede belangenafweging. 
Daarbij is de realisatie van extra parkeerruimte kostbaar en kan daarom niet losgezien worden 
van groot onderhoud aan wegen. De mogelijkheid om extra parkeercapaciteit is daarmee onzeker 
en biedt geen oplossing op korte termijn.  
 

- Bedrijfsauto’s weren: De aanwezigheid van geparkeerde bedrijfsauto’s (busjes) wordt als extra 
hinderlijk ervaren (geen aantrekkelijk uitzicht). Ook worden bedrijfsauto’s geassocieerd met 
overlast door kamerverhuur (veel bewoners in 1 pand).  
Overwegingen: De gemeente voert een actief beleid tegen illegale woningverhuur. Verder is het 
nu eenmaal zo dat een deel van de bevolking (al dan niet in aanvulling op een eigen voertuig) de 
beschikking heeft over een bedrijfsauto (busje). Zie verder argumentatie onder punt “beperken 
aantal vergunningen”. 
 

- Betaald parkeren invoeren: zie punt “Betaald parkeren invoeren (met vergunningen voor 
bewoners)” 

 
- Vergunningparkeren: door invoering van vergunninghoudersparkeren kan parkeeroverlast 

effectief worden aangepakt. De reacties betreffen het gehele gebied tussen Singel / Paul 
Krügerstraat en het huidige gereguleerde gebied. Een beperkter aantal reacties betreft het gebied 
rondom het ziekenhuis. 
Overwegingen: De invoering van gereguleerd parkeren is een bewezen middel om 
parkeeroverlast door wijkvreemd verkeer tegen te gaan. In lijn met het parkeerbeleid is wel 
draagvlak van betrokken bewoners noodzakelijk. Invoering van gereguleerd parkeren rond het 
ziekenhuis ligt minder voor de hand: gemeente en ziekenhuis zoeken naar een oplossing om 
onderbenutting op het parkeerterrein van het ziekenhuis tegen te gaan (werknemers worden nu 
ontmoedigt om hier te parkeren).  
 

Samengevat 

Per saldo hebben alle suggesties en wensen voor- en nadelen. Veel maatregelen (uitgezonderd 
introductie van betaald parkeren en realisatie van extra parkeercapaciteit) kunnen wel kostenneutraal 
worden gerealiseerd. Een aantal maatregelen past verder niet in het huidige beleid.  
 
Ook is in veel gevallen een precedentwerking niet uit te sluiten. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de haalbaarheid van de verschillende suggesties in relatie tot deze aspecten: 
 
Suggestie / wens Kosten Olievlekwerking 

(effect om 
omliggende 
gebieden) 

juridische 
haalbaarheid 

(past in 
vigerend 
beleid) 

Probleemoplossend 
vermogen (in 
schilgebied) 

Draagvlak 
(Aantal 

reacties) 

Vergunninghouders op Stadhuisplein 
        4 

Vergunninghoudersgebied verkleinen 
        2 

Betere handhaving 
        5 
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Suggestie / wens Kosten Olievlekwerking 
(effect om 

omliggende 
gebieden) 

juridische 
haalbaarheid 

(past in 
vigerend 
beleid) 

Probleemoplossend 
vermogen (in 
schilgebied) 

Draagvlak 
(Aantal 

reacties) 

Betaald parkeren invoeren (vergunningen voor bewoners) 
        2 

Aandacht kortparkeren en bezoekers 
        6 

Aantal vergunningen per woning beperken 
        7 

Geen uitbreiding vergunninghoudersparkeren 
        18 

Ambtenaren op Stadhuisplein 
        2 

Parkeervakken realiseren 
        9 

Bedrijfsauto's weren 
        12 

Betaald parkeren invoeren 
        4 

Vergunninghoudersparkeren invoeren 
        38 

Tabel 1: Haalbaarheid maatregelen in relatie tot kosten, olievlekwerking, juridische 
haalbaarheid, probleemoplossend vermogen en draagvlak 
 

Advies & uitwerking 

De parkeerdruk in de zone rondom het huidige vergunninghoudersgebied wordt als problematisch 
ervaren. Lokaal is sprake van een erg hoge parkeerdruk3. Om de problemen aan te pakken is op 
basis van de bewonerswensen gezocht naar een duurzame oplossing voor de gehele zone.  
 
Vanuit de bewoners is een duidelijke wens gekomen om het vergunninghoudersgebied uit te breiden. 
Daarbij moet wel voldoende plek blijven voor kortparkeerders en bezoekers.  
 
Ook de onderbenutting van het parkeerterrein Stadhuisplein is een punt van aandacht. Door aanschaf 
van extra vergunningen voor gemeenteambtenaren kan de parkeerdruk in omliggende straten worden 
verlaagd en het parkeerterrein beter worden benut.  
 
Suggestie / wens Voorstel / uitwerking 

Vergunninghouders op Stadhuisplein 
Gemeente schaft extra vergunningen aan voor eigen ambtenaren 

Vergunninghoudersgebied verkleinen 
Past niet in beleidsdoelstelling 

Beter handhaving 
Maatregel is al geeffectueerd 

Betaald parkeren invoeren (vergunningen voor bewoners) 
Niet kosteneffectief in woongebieden 

Aandacht kortparkeren en bezoekers 
Ja, door aanwijzing terreinen en bezoekerskraskaarten 

Aantal vergunningen per woning beperken 
Past niet in beleidsdoelstelling 

Geen uitbreiding vergunninghoudersparkeren 
Lost problemen niet op 

Ambtenaren op Stadhuisplein 
Gemeente schaft extra vergunningen aan voor eigen ambtenaren 

Parkeervakken realiseren 
Onderdeel toekomstige reconstructies bij groot onderhoud 

Bedrijfsauto's weren 
Past niet in beleidsdoelstelling 

Betaald parkeren invoeren 
Niet kosteneffectief in woongebieden 

Vergunninghoudersparkeren invoeren 
In gebied tussen Singel / Paul Krugerstraat en huidige grens vergunningengebied 

Tabel 2: Suggesties / wensen en uitwerking  

 
Conform de wensen van de bewoners is een voorstel uitgewerkt om het vergunninghoudersgebied 
verder uit te breiden, waarin voldoende plek beschikbaar blijft voor bezoekers van commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen (zoals kerk en huisartsenpraktijk): 
- Gebied rondom Stadhuis aanwijzen voor betalende bezoekers (waarbij parkeren door 

vergunninghouders is toegestaan) 

                                            
3 Zie ook parkeerdrukmetingen: www.mobycon.nl/vlissingen 

http://www.mobycon.nl/vlissingen
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- Gebied tot aan Singel / Paul Krügerstraat (incl Scheldekwartier) aanwijzen voor 
vergunninghouders  

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

 
Figuur 2: Voorstel uitbreiding vergunninghoudersgebied & betaald parkeren 
 
De totale investeringskosten zijn geraamd op ruim € 40.000,-. Deze extra kosten kunnen in principe 
(bij akkoord gemeenteraad voor een begrotingswijziging) gedekt worden uit extra parkeerinkomsten 
(betaald parkeren en inkomsten vergunninghouders). Vooralsnog is geen rekening gehouden met de 
noodzaak van extra handhavingscapaciteit.  
 

 
Tabel 3: overzicht investeringskosten 
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