
 
 

 

 
 

AMENDEMENT 
 
De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 26 januari 2017, gehoord de 
beraadslaging, 
 
Behandelende raadsvoorstel/-besluit Kadernota binnenstad ‘Samen aan zet’, R.nr. 86 
 
Besluit; 
het ontwerpraadsbesluit ‘De Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’ 2017-2021 vast te stellen’, met dien verstande 
dat daarin worden verwerkt onderstaande aanvullingen en wijzigingen: 
 
VISIE 
 

Pag. 6  
‘In de toekomst heeft Vlaardingen een levendige binnenstad waarin de historische kwaliteiten  
verbonden zijn met moderne aantrekkelijkheden. De levendige binnenstad straalt kwaliteit uit door 
dehoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en de prominente aanwezigheid van kunst en  
cultuur. De binnenstad is goed bereikbaar en heeft een gevarieerd aanbod van winkels, horeca,  
leisure faciliteiten en cultuur met een mooie stadshaven. Het is een compacte, complete en  
comfortabele binnenstad waar het prettig is om te wonen, winkelen, werken en verblijven.’  
 
Wijzigen in ‘In 2030 heeft Vlaardingen een levendige binnenstad waarin de historische kwaliteiten verbonden 
zijn met moderne aantrekkelijkheden. De binnenstad heeft een uitgesproken eigen karakter, wat zich in alle 
facetten onderscheidend maakt tov andere omringende (binnen) steden, waarin de haven en groen bepalend 
zijn. De levendige binnenstad straalt kwaliteit uit door de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en 
de prominente aanwezigheid van kunst en cultuur. De binnenstad is goed bereikbaar en heeft een gevarieerd 
aanbod van winkels, horeca, leisure faciliteiten en cultuur met een mooie stadshaven. Het is een compacte, 
complete en comfortabele binnenstad waar het prettig is om te wonen, winkelen, werken en verblijven.’ 

 
KADER 1 
 

Ad 6  
‘Uitbreiden van bestaande winkels; winkelfuncties buiten de reguliere winkelcentra worden ontmoedigd’ 
 
wijzigen in “Uitbreiden van bestaande winkels; winkelfuncties buiten de reguliere winkelcentra worden 
ontmoedigd. Eveneens wordt terughoudend omgegaan met uitbreiding van detailhandel in niet dagelijkse 
artikelen  in bestaande wijkwinkelcentra”. 

 
 
  



KADER 4 
 

Ad 1 
‘Het belang van schoon, heel en veilig is bevestigd in het onderzoek van de Verkiezing  
Schoonste Winkelgebied 2015’ 
  
wijzigen in “Het principe van ‘schoon, heel en veilig’ in de binnenstad wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk in 
2020 gerealiseerd”. 

 
Ad 3 
De bezoeker moet zich veilig voelen (beleving). Veilig is ook: zichtbaar stadstoezicht! (’meer  
blauw op straat’) 
 
wijzigen in: “De bezoekers, ondernemers, winkelpersoneel én bewoners in de binnenstad moeten zich veilig 
voelen (beleving). Veilig is ook: zichtbaar stadstoezicht! (’meer  
blauw op straat’) 

 
Toevoegen punt 7 
Bij een bezoek aan het centrum van Vlaardingen moet de historische waarde opvallen. Gebouwen en haven 
hebben duidelijke lijnen naar de stad en de Lijnbaan wordt versterkt door aansluiting op een routing voor 
langzaam verkeer. 

 
KADER 5 
 

Ad 1 
‘Bereikbaarheid (customer journey) en parkeren zijn van cruciaal belang om de consument te  
binden aan de binnenstad (link met herijking parkeerbeleid en actieplan mobiliteit).’ 
   
wijzigen in: “Een goede en heldere toegankelijkheid en routering naar de binnenstad is van cruciaal belang. 
Dit principe wordt nader uitgewerkt voor OV, fiets, voetganger en auto.” 
 
Ad 3 
‘De bereikbaarheid van de binnenstad en het parkeren moet gastvrijer.’ 
  
wijzigen in: “De bereikbaarheid van de binnenstad voor fiets, OV en auto moet gastvrijer.” 
 
Ad 4 
‘Om winkelcomfort en gemak te bevorderen hanteren we gastvrij parkeren’ 
 
wijzigen in: “Om winkelcomfort en gemak te bevorderen hanteren we gastvrij parkeren voor auto en 
tweewielers.” 
 
Ad 5 
‘Hiervoor worden de verschillende manier van omgaan met parkeertarieven onderzocht.’ 
 
wijzigen in: “Op korte termijn wordt de parkeernota aangeboden aan de raad, waarin diverse mogelijkheden 
en voorstellen worden gedaan met betrekking tot parkeertarieven, venstertijden en aanwending van 
parkeergelden.” 

 
Toevoegen punt 6 
Station Vlaardingen Centrum wordt door routing voor langzaam verkeer aantrekkelijk en historisch verbonden 
met het stadscentrum. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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