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Het hart van de stad moet kloppen *) 
 

 
 

 
 

1 Spuistraat met  2 Lange Zelke 
3 Oude Markt   4 Sint Jacobsstraat/Kleine Markt 
5 Oude Markt   6 Bellamypark 
7 Walstraat/Scheldeplein 8 Kernwinkelgebied 
9 Oude Markt   10 Nieuwendijk 
11 Oude Markt   12 Beursplein 
13 Boulevard De Ruyter 14 Boulevard Bankert/Evertsen 

 
 
 
*): “kloppen” = 1. juist zijn; OK zijn – 2. als het kloppen van een hart. 
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Beeldvorming 
 
Sinds de voorbereidende werkzaamheden rond de realisatie van 
Winkelcentrum De Fonteyne (een ontwikkeling van BAM Vastgoed, 
bestaande uit 6.500 m2 winkelruimte, 384 parkeerplaatsen en 53 
appartementen) ontbeert de Oude Markt een rechtstreekse verbinding 
met de Lange Zelke, terwijl die er eerst wel was. In tweevoud zelfs via de 
Torenstraat en het Marktstraatje. 
 
Na realisatie van De Fonteyne bleven plm. 90 strekkende meters 
winkelpui (circa 1.200 m2 bvo) leeg wegens gebrek aan huurders. Deze 
panden zijn voornamelijk gesitueerd aan de Oude Markt en de Marktstraat 
en stralen hun leegstand uit naar de Spuistraat. 
 
De Spuistraat is – alle inspanningen ten spijt – een saai en grijs plein waar 
alleen in het hoogseizoen enige sfeer op wordt gerealiseerd en dan nog 
slechts door de grotere bezoekersstromen. 
 
Komend uit de Lange Zelke en aankomend op de Spuistraat is de sfeer en 
uitstraling aldaar dermate kil en niet-uitnodigend, dat omdraaien een 
eerste optie is. Daarmee is het vroegere “rondje binnenstad” nu nog 
slechts een vage herinnering. 
 
Wie op de Spuistraat loopt en de Marktstraat in kijkt, ziet absoluut niets 
dat hem of haar ertoe zou kunnen verleiden het straatje in te lopen: 
rechts lege etalages, links een voordeur en heel veel brievenbussen en 
aan het eind van de tunnel een triest gebouw waaraan op z’n minst een 
liter Sikkens mag worden gespendeerd. 
 
Wie het avontuur niet schuwt en toch via de Marktstraat de Oude Markt 
bereikt, zal verrast zijn door dit leuke plein, de vier mooie bomen, de 
bank, de bestrating en natuurlijk de imponerende kerk. Tijdens je 
wandeling over de Oude Markt word je er nergens op gewezen, dat schuin 
aan de overkant een aardige winkelstraatje, de Sint Jacobsstraat ligt. 
Sterker nog: je moet er vlak voor staan om het te zien en daarom is het 
niet verwonderlijk dat nogal wat voetgangers zover niet geraken en de 
Vrouwestraat inlopen. 
 
De bouw van De Fonteyne heeft gedurende langere tijd het gebied van, 
naar en op de Oude Markt moeilijker bereikbaar gemaakt. Het “rondje 
binnenstad” viel weg waardoor de Sint Jacobbsstraat achteruit boerde. De 
Oude Markt van dit moment is als een oud hart met een dichtgeslibde 
aorta en een slagaderstelsel dat piepend en krakend alleen nog maar 
zuurstofarm bloed kan rondpompen. 
 
Er is gesproken (en gepraat en gekletst en verzonnen en nog meer 
gesproken) over een dotterbehandeling. Dat is te laat. Een bypass graag! 
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Oordeelvorming 
 
Het zou beter zijn als je door iets de Marktstraat “ingezogen” zou worden 
richting Oude Markt en als je er dan bent, dat je er dan op gewezen wordt 
dat schuin aan de overkant de Sint Jacobsstraat ligt. 
 
Het zou beter zijn als er een directe, aantrekkelijke en zichtbare 
verbinding tot stand zou worden gebracht tussen de Oude Markt en de 
Lange Zelke. 
 
Het zou beter zijn als het hart van de stad klopt. De Oude Markt is (ook in 
de Detailhandelsstructuurvisie van DTNP) dat hart: de verbindende 
schakel tussen het kernwinkelgebied en het horecaconcentraratiegebied. 
Daar, op de Oude Markt, bevindt zich het hart van de stad. Dat hart moet 
kloppen, maar dat hart klopt niet. Daar klopt niets van! 
 
Het zou beter zijn als bezoekers van de binnenstad van traject tot traject 
“getriggerd” worden, nieuwsgierig gemaakt worden, uitgedaagd worden 
om dóór te lopen, een route te volgen. 
 
Het zou beter zijn als bij elk binnenstadsplannetje, bij elke nieuwe 
ontwikkeling en bij elke voorgenomen verbetering een kleine serie vragen 
worden gesteld en beantwoord. Die vragen hebben allemaal te maken met 
toetsing van de aanwezigheid van de vijf zintuiglijke waarnemingen: zien, 
voelen, horen, ruiken en proeven. Hoe neem ik dit waar? Sfeer, licht en 
geluid maken daar deel van uit. 
 
Het zou beter zijn als de eigenaren van de leegstaande winkelpanden aan 
met name de Oude Markt en de Marktstraat hun panden voorzien van 
basisbenodigdheden om er “turn key” in te kunnen gaan ondernemen: 
sleutel omdraaien, deuren open, handel erin en kom-maar-op-met-die-
klanten. Daarvoor is nodig: een bedrijfsvloer, een toilet, een klein 
keukenblok, water en electra. Van de ondernemer zelf mag minstens de 
aanschaf van een Senseo-apparaat worden verwacht. Door de aanbreng 
van deze basisbenodigdheden wordt het eveneens makkelijker gemaakt 
tijdelijke invulling te creëren. 
 
Het zou beter zijn als het kernwinkelgebied nog wat indikte en als winkels 
uit aanloopstraten naar het kernwinkelgebied bij leegstand ook een 
andere bestemming zouden mogen krijgen. Vergelijk met situatie 
Walstraat-zuid. 
 
Het zou beter zijn als er ontsluitingsmethodes worden ontwikkeld om 
wonen boven winkels mogelijk te maken. Dat kan veel nieuwe 
binnenstadsbewoners opleveren en dus klanten. 
 
Het zou beter zijn als leegstaande winkelpanden zouden worden 
gemaskeerd. Ook via digitalisering, 3-D bestickering en gast-etalages. 



 4 

Besluitvorming 
 
1. Routing en sturing 
 
De VOC is in vergevorderd stadium van onderzoek naar de mogelijkheden 
en wenselijkheden om door middel van banners het bezoekend publiek 
van de binnenstad van traject tot traject te “triggeren”, nieuwsgierig te 
maken, uit te dagen om dóór te lopen, een route te volgen. Een voorbeeld 
van zo’n banner (plm. 220 x 78 cm): 
 

 
 
In totaal kunnen 18 frames dubbelzijdig van banners worden voorzien, die 
door de gehele binnenstad heen wijzen op de aantrekkelijkheden van dat 
wat nog komt als je doorloopt. Maar die ook bijvoorbeeld aan de Oude 
Markt ingang van de Vrouwenstraat met een pijl naar rechts roepen: De 
volgende straat moet je hebben! Aan de Walstraat ingang van de 
Vrouwenstraat idem met een pijl naar links. 
 
Kijk niet naar de locatie, de hoogte en de banner zelf, maar om een idee 
te krijgen: 
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De kosten zijn voor de VOC en de ondernemers. 
 
2. Doorbraak Oude Markt – Lange Zelke 
 
In de Detailhandelsstructuurvisie staan projecten, maatregelen en acties 
(pagina 24 en 25) waarvan de raad bij het niet-aannemen van die Visie 
tegen het college heeft gezegd: Maar die moeten wèl uitgevoerd worden! 
Zonder de Visie te gaan na-calligrapheren, noem ik er een aantal (niet 
uitputtend) staccato: 
 

1. Oude Martkt/Fonteyne (verbinding Lange Zelke en Oude 
Markt) 

2. Leegstand aanpakken: in overleg met eigenaren, 
ondernemers en makelaars een actieplan maken om 
leegstand in binnenstad terug te dringen 

3. Bereikbaarheid en parkeren consumentvriendelijker maken 
(lager dagtarief P-terreinen, achteraf betalen op P-terreinen 
en 24-uur openstelling P-garages, snelle autoverbindingen 
stad in) 

4. Begeleiding geven aan en advies geven over verdere 
professionalisering en samenwerking van 
ondernemersorganisaties (detailhandel en horeca) in de 
binnenstad. 

5. Actieve rol spelen in krachtenveld om winkels op gedachten 
te brengen te verplaatsen naar betere locaties in het 
winkelhart. 

6. Locatie weekmarkt onder de loep nemen en kijken of 
verplaatsing tot versterking van winkelstructuur leidt. 

7. Zgn. 'Nieuwe winkelen'-project samen met KvK, Syntens en 
HBD oppakken in Vlissingen: gebruik maken van nieuwe 
digitale middelen om klanten te binden in de stad. 
Draadloos internet via Delta (Wifi-project) is hierin ook een 
belangrijke randvoorwaarde. 

 
Ik beperk me hier tot actiepunt 1. Wil de Oude Markt een gezond en 
gereanimeerd kloppend hart zijn, dan is de ontsluiting van de Oude Markt 
en het realiseren van een doorbraak naar de Lange Zelke essentieel. Een 
gezonde en toegankelijke Oude Markt is ook voor andere partijen dan de 
“Fonteyne partijen” van groot belang. De partijen die hiervoor met 
financierings- en investeringsbereidheid aan tafel moeten gaan zitten, 
zijn: de gemeente Vlissingen, Spoorweg Pensioenfonds, AM, ME Vastgoed 
en AVV. Partijen dienen zich op voorhand voor realisatie uit te spreken en 
zich aan die realisatie te commiteren. 
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3. Vergemakkelijken tijdelijke invulling 
 
De eigenaren van de leegstaande winkelpanden in De Fonteyne wordt 
gevraagd hun panden te voorzien van basisbenodigdheden om er “turn 
key” in te kunnen gaan ondernemen: sleutel omdraaien, deuren open, 
handel erin en kom-maar-op-met-die-klanten. Daarvoor is nodig: een 
bedrijfsvloer, een toilet, een klein keukenblok, water en electra.  
Overwogen kan worden hiertoe een convenant te sluiten tussen de 
gemeente en de betreffende eigenaren. 
 
4. Wonen boven winkels 
 
De gemeente kan samen met de VOC een inventarisatie opzetten van 
panden in de binnenstad waar “wonen boven winkels” actueel gemaakt 
zou kunnen worden. Een inventarisatie van de betreffende pandeigenaren 
is de opstap naar een overleg met hen allen over de kansen, 
mogelijkheden en/of onmogelijkheden, gedifferentieerd per locatie. 
 
5. Versoepelen belemmerende bestemmingen  
 
De gemeente zou als en waar dat kan (ook in individuele gevallen) de 
bestemming “winkel” op panden in de toevoerstraten naar de binnenstad 
(Badhuisstraat, Hobeinstraat, Scheldestraat) kunnen vervangen door de 
bestemming “what ever”, om bedrijven die naar de binnenstad willen 
verhuizen niet te laten zitten met een onverhuurbaar pand. De gemeente 
moet actiever communiceren op welke huidige bedrijfspanden meerdere 
bestemmingen rusten. Verhuizing van bedrijven uit de periferie naar de 
binnenstad dient actief te worden aangepakt. 
 
6. Flankerend beleid: zintuiglijke waarneming 
 
Maak het gemeentelijk beleid om bij elk plan, elke actie of elke 
verandering als flankerend beleid een paragraaf te wijden aan de 
zintuiglijke waarneming binnen het betreffende gebied. 
 
7. Gestructureerd overleg 
 
Partijen moeten met elkaar in gesprek blijven om het proces waarin we nu 
terecht zouden kunnen komen op gang te houden, om elkaar bij de les te 
houden en om elkaar te kunnen aanspreken op toezeggingen, beloftes 
enz. Het initiatief voor een dergelijk gestructureerd overleg dient bij de 
gemeente te liggen. 
 
8. Promotie van het gebied 
 
De Fonteyne is geen eigenstandig winkelcentrum zoals een Amerikaanse 
mall. De Fonteyne maakt deel uit van het winkelcentrum van Vlissingen. 
Op dit moment voert de Fonteyne nog een eigen promotiebeleid, terwijl 
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het duidelijk is, dat bezoekers niet speciaal voor De Fonteyne komen. Er 
dient samenwerking tot stand te komen tussen de Fonteyne 
(GoRetail/Maureen) en de Vlissingse Ondernemers Centrale VOC, op weg 
naar integratie. Die samenwerking dient reeds in 2013 in minstens één 
gezamenlijke activiteit tot uitdrukking te komen. 
 
Vlissingen, 18 april 2013. 
Bestuur Vlissingse Ondernemers Centrale VOC 
 
 
Jan Jacobs, voorzitter.    Pim Kraan, secretaris. 


