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onderwerp: rapport SRD/OBD mogelijkheden herinrichten centrum Domburg

Geacht bestuur van de Stadsraad Domburg en OBD Domburg,

Op 6 januari 2020 heeft u het rapport Noodzaak van Balans tussen Leefbaarheid en 
Toerisme aangeboden aan ons gemeentebestuur. Graag willen wij, nadat op 
15 december 2020 mondeling overleg heeft plaatsgevonden met wethouder P.A.C. Wisse 
en L.C. Bosman onze schríftelijke reactie geven. Wij hebben ons niet voldoende 
gerealiseerd dat u na dit mondeling overleg ook nog een schríftelijke reactie wenste. 
Hiervoor bieden wij u onze excuses aan.

Samenwerking Stadsraad Domburg en OBD
U beiden hebben gezamenlijk onderzoek en studie gedaan naar mogelijkheden om het 
centrum van Domburg te herinrichten. Uw inzet voor Domburg wordt door ons zeer 
gewaardeerd, het toont uw oprechte betrokkenheid aan bij Domburg. Ook de ínhoud en 
uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons herkenbaar en belangrijk. De nadruk bij uw 
onderzoek en studie heeft u in het rapport op verkeerszaken gelegd. Dit is voor u en ook 
voor ons bestuur een belangrijk aandachtsgebied voor verbeteren van leefbaarheid, 
veiligheid en kwaliteit in Domburg. Wij zien er naar uit om samen met u deze 
verbeterslag de komende tijd te gaan maken.

Reactie
In het rapport wordt op veel verkeerszaken ingegaan die kunnen spelen bij 
oplossingsrichtingen die de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit verbeteren.

Een aantal voorstellen die in het rapport staan, kunnen we overnemen en op korte 
termijn uitvoeren.

Een ander deel van uw voorstellen zijn op korte termijn en soms ook op de middellange 
termijn lastiger uitvoerbaar. Factoren die hierin een rol spelen zijn gemeentelijk beleid, 
(toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen en financiële mogelijkheden.

Voorbeelden van deze belangrijke factoren zijn:
de voortgang van de uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GWP) en 
de gebiedsgerichte aanpak Walcheren (GGA), 
het parkeerbeleid, 
de omgevingsvisie,
de ruimtelijke ontwikkelingen in de westrand Domburg en het Nehalenniagebied, 
en tot slot de tracéstudies Aagtekerke en Grijpskerke.
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Wij zien een belangrijke samenhang tussen deze dossiers en een deel van uw 
voorgestelde maatregelen. Meer duidelijkheid of besluitvorming hierin vinden wij 
belangrijk, maar dit vergt nog enig geduld voor ons beiden. Samen met u zullen we deze 
onderwerpen bespreken, zodra hiertoe de mogelijkheid of aanleiding toe is. Een grondige 
studie en voorbereiding achten wij bij dit soort ingrijpende maatregelen noodzakelijk.

In het GVVP is aangegeven dat we op termijn Domburg autoluw willen maken. Uw 
rapport geeft daartoe een aanzet waar we dankbaar gebruik van maken. Wij gaan de 
gemeenteraad daarom voorstellen om in 2022 te starten met een onderzoek naarde 
verkeersafwikkeling door en om Domburg. Dit als verdiepingsslag op het huidige GWP.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen hoe we Domburg op de beste manier 
autoluw kunnen maken. Maar vooral ook hoe we op de middellange en op de lange 
termijn het beste invulling kunnen geven aan één van de kernpunten van uw rapport; 
het autovrij maken van het Ooststraat - Markt - Weststraat.

De tijdelijke afsluiting van de Markt de afgelopen zomer heeft wel duidelijk gemaakt dat 
er in Domburg knelpunten ontstaan bij de invoering van deze maatregel. Bijvoorbeeld 
aan de Mezgerweg, het Prinsenpark en de Wijngaardstraat. Dit zijn dan ook locaties die 
zeker onderdeel moeten gaan uitmaken van de studie. Op basis van de uitkomsten kan 
de gemeenteraad uiteindelijk een keuze maken hoe het doorgaand verkeer door 
Domburg af te wikkelen.

Korte termijn maatregelen
Omdat we samen met u willen staan voor de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit in 
Domburg willen op korte termijn een aantal concrete verbetermaatregelen uitvoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van wat we binnenkort gaan uitvoeren (of inmiddels al 
uitgevoerd is):

Parkeren
Circa 20 betaalde parkeerplaatsen in de omgeving van de Markt verdwijnen. Hiervoor in 
de plaats komt laad- en losruimte, fietsenstallingen en invalideparkeerplaatsen.
In de Badhuisstraat worden de betaald-parkeerplaatsen omgezet naar vergunning en 
invalide-parkeerplaatsen.

De parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Zuidstraat ruimen we op zodat de looproute 
verbeterd wordt en de straat een aangenamer leefklimaat krijgt.

Op het parkeerterrein Tooropstraat-Eloutstraat worden de betaald parkeerplaatsen 
omgezet naar vergunning parkeerplaatsen en twee invalide parkeerplaatsen. Een aantal 
parkeerplaatsen verdwijnt. Hiervoor in de plaats komen fietsparkeerplaatsen.
Op het parkeerterrein aan de Van Voorthuijzenstraat wordt het parkeertarief verhoogd. 
Verder worden deze parkeerterreinen uit het parkeerverwijssysteem verwijderd om 
parkeren daar te ontmoedigen.

Fietsparkeren
De fietsparkeerplaats bij de strandopgang Stenen Toko is uitgebreid. Het fietsparkeren 
breiden we nog verder uit op diverse parkeerterreinen langs de kust.

Nehalenniagebied
De huurders van de gemeentelijke parkeerplaatsen zijn aangeschreven dat in 2022 deze 
op enkele plaatsen na gaan verdwijnen. In de planvorming rondom de hotels verlangen 
we dat het aantal parkeerplaatsen in de eindsituatie op deze locatie beperkt is. We 
sturen er op aan om in deze omgeving zoveel mogelijk ondergronds te parkeren en de 
ruimtelijke kwaliteit te bewaren.
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Beeldkwaliteitsplan
In 2021 wordt de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan voor het toeristisch 
verblijfsgebied verder opgepakt. We willen u hierbij graag betrekken.

Overloop parkeerterrein Mezgerweg
Het parkeerterrein Mezgerweg is nu niet goed ontsloten voor fietsers en voetgangers. 
We gaan onderzoeken wat hieraan verbeterd kan worden.

Dankwoord
We zien het ons aangeboden rapport als een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
stadraad Domburg en de OBD.

Namens ons college bedanken wij u hartelijk voor de tijd en energie die u in dit project 
tot nu toe gestoken heeft. Wij zullen waar mogelijk dankbaar gebruik maken van de ons 
aangereikte voorstellen uit uw rapport. Graag gaan we met u aan de slag om de 
komende járen de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van Domburg te verbeteren. We 
hebben gezamenlijk een uitdaging om het voor inwoners en ondernemers van Domburg 
en heel de gemeente Veere leefbaar te houden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Veere,

J.F.M. Steinbusch 1 O J

secretaris, »

G- Ĥ - í?‘i JílvUs 

de burg

drs. R van der Zwaag
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