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Openbare
vergadering
Wijkraad
Paauwenburg
Op 21 november 2011 houdt
de Wijkraad Paauwenburg een
openbare vergadering. Deze
vindt plaats in de Theo Thijssenschool en begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Naast de reguliere agendapunten en inspraak van de bezoekers, verzorgen wethouder
Marin de Zwarte en de heer
Jeroen Hinz van de gemeente
Vlissingen een presentatie over
het ‘Welzijnsbeleid nieuwe stijl’.

Knotten
Knotwilgen in
Paauwenburg
In de periode 17 november
tot en met 15 december 2011,
worden de knotwilgen langs de
sloot aan de achterkant van de
woningen in de Offenbachlaan
14 tot en met 52 geknot. Dit
wordt in samenspraak met de
Stichting
Landschapsbeheer
Zeeland door vrijwilligers van
de stichting uitgevoerd. De
takken zullen aan de kopse
zijde van de sloot verzameld
worden en vervolgens worden
opgeruimd door de gemeente.

Gemeentelijk hondenbeleid vastgesteld
Vlissingen kent een groot aantal hondenliefhebbers. Om de overlast van uitwerpselen zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de
gemeente Vlissingen regels opgesteld en plaatsen aangewezen
waar honden ongestoord hun behoeften kunnen doen.
Hondenrenveld
In het hondenbeleid staat helder
beschreven, wat de gemeente op
dit gebied mogelijk maakt en wat
er van de hondenbezitter wordt
verwacht. De belangrijkste regel:
binnen de bebouwde kom moet de
hond aangelijnd zijn en moeten
uitwerpselen worden opgeruimd.
De enige uitzondering hierop
betreft de hondenrenvelden. Daar
mag de hond vrij loslopen en hoeven de uitwerpselen niet te worden
opgeruimd.
Wat doet de gemeente?
• In 2011 en 2012 worden alle
hondenrenvelden aangepast. Ze
zullen worden aangegeven met
stalen palen van 70 cm hoog.
• De borden ‘Verboden voor honden’ en de tegels ‘Hond in de
goot’ worden weggehaald.
• Hondenpoepzakjes blijft de gemeente gratis verstrekken. Af te
halen in het stadhuis, de servicebus, bibliotheek of bij de diverse
hondenhaltes.
• De gemeente schaft een hondenpoepzuiger aan. Hiermee wordt

dagelijks de openbare ruimte
schoongehouden.
Wat verwacht de gemeente van
u als hondenbezitter?
• Met uitzondering van de hondenpoepvelden: honden aanlijnen
binnen de bebouwde kom en zelf
de uitwerpselen opruimen.
• Eigenaars of begeleiders moeten
minimaal twee opruimmiddelen
bij zich hebben.
Voorkom een boete
Het Handhavingsteam van de
gemeente controleert of de eigenaars of begeleiders zich aan de
regels houden. Als mensen bij het
uitlaten geen hondenpoepzakje
bij zich hebben of de hond loslaten waar dit niet mag, dan riskeert
men een boete. Die kan oplopen
tot € 100,-.
Folder en website
De meest actuele informatie over
regelgeving, hondenrenvelden en
plattegronden staat op de gemeentelijke website. Ook heeft de
gemeente een folder samengesteld,

Vergaderingen
Sportraad
Vlissingen op
locatie

Kalender
Donderdag 17 november
09.30-17.00 uur
HZ Cult: Smaak van geld
Lezing Maarten van Rossum
en film
Arsenaaltheater
Zaterdag 19 november 2011
20.00 uur
Concert Blue jeans Big band
Historische kerk Souburg
Zondag 20 november 2011
16.00 uur
Boekpresentatie 40 jaar De Piek
en debat ‘Sloop de Piek?’
De Piek
www.vlissingen.nl/uit

kels, in het stadhuis, servicebus of
bibliotheek.

Sinterklaas weer
in Vlissingen!

Begroting
Vlissingen 2012 2015 vastgesteld

Foto: Ruben Oreel

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Foto: Ruben Oreel

die deze maand wordt verstuurd
naar alle hondenbezitters. Deze
is vanaf begin december ook af te
halen bij dierenartsen, dierenwin-

Zaterdag 12 november 2011 zette
Sinterklaas na een lange bootreis
uit Spanje weer voet aan wal in
Vlissingen. Burgemeester René H.
Roep stond hem vol verwachting
op te wachten aan de Koopmanshaven. De Zwarte Pieten hadden
zakken vol met pepernoten bij
voor alle kindjes, die met smart
stonden te wachten om een glimp
van Sinterklaas op te vangen.
Na deze vrolijke ontvangst ging
Sinterklaas te paard voor een feestelijke rijtoer door de stad.

Met ingang van november
2011 gaat de Sportraad Vlissingen vergaderen in verenigingsaccommodaties. De Sportraad
is adviseur van het college van
B&W van Vlissingen, maar
treedt ook op als belangenbehartiger van de sportsector in
de gemeente.
De eerste vergadering ‘op
locatie’ is op 21 november. De
Sportraad is dan te gast bij Ruitersportvereniging de Scheldestad. Ontvangst is vanaf 19.30
uur, de vergadering start om
20.00 uur.
www.vlissingen.nl/
sportraad
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1. p
 laatsen van units Andorraweg 1
(02-11-2011)
2. b
 ouwen palletopslag
Duitslandweg 7 (04-11-2011)
3. r ooien van 5 bomen t.b.v.
realisatie park Arbeidstraat (15
bomen en vlonder) (09-11-2011)
4. p
 laatsen van nieuwe reclame
Bellamypark 8 (09-11-2011)
De publicatie van de ingediende
aanvragen heeft een informatief
karakter. Tegen deze aanvragen
kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat
de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van
de ingediende aanvraag.
Kennisgeving beschikking Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere procedure:
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij

de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
1. v
 erbouwen bedrijfspand
President Rooseveltlaan 745
(07-11-2011)
2. p
 laatsen units tijdelijke kantoor
Koningsweg 2 (07-11-2011)
3. v
 erbouwen winkels met
bovenwoningen tot één
winkel en vijf appartementen
Scheldestraat 11 en 13
(07-11-2011)
4. p
 laatsen kozijn in voorgevel
Scheldestraat 37 (09-11-2011)
5. p
 laatsen reclame Industrieweg
31 (10-11-2011)
Verleende
omzettingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij op
9 november 2011 opnieuw omzettingsvergunning hebben verleend
voor kamerverhuur op het adres
Bouwen Ewoutstraat 31, in verband
met het aanpassen van het huisreglement .
Bezwaar
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden
betrokken zijn.
(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet-

houders van Vlissingen, afdeling
Bedrijfsvoering, juridische zaken,
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.
Het maken van bezwaar schorst
de werking van het besluit niet.
Wel kan een belanghebbende die
bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Middelburg, Postbus 5015, 4330
KA Middelburg verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen
hebben geweigerd:
1. a anbrengen reclame aan gevel
Nieuwendijk 96 (04-11-2011)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de tussen haakjes staande datum
gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis te Vlissingen.
De beschikking met bijbehorende
tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met dhr. W. Huige
van de Afdeling Publiekszaken (tel.
0118 - 487339) worden ingezien.
Belanghebbenden
kunnen
op
grond van de Algemene wet

www.vlissingen.nl/honden

Donderdag 10 november 2011
heeft de Vlissingse gemeenteraad
de begroting voor de periode
2012-2015 vastgesteld. Een sluitende begroting, waarbij het in
2011 ingezette bezuinigingspakket ook in 2012 onverkort wordt
doorgezet.
Benieuwd naar de inhoud? De
begroting is in te zien op de
gemeentelijke website.
www.vlissingen.nl/begroting

bestuursrecht binnen 6 weken na
genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk maken tegen welk besluit
u bezwaar maakt en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, ter attentie van de Commissie voor de bezwaarschriften,
4380GV te Vlissingen.
Vastgesteld bestemmingsplan
Weyevliet-Zuid
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken, ter voldoening
van het bepaalde in artikel 3.8,
lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 3 november 2011 het bestemmingsplan
Weyevliet-Zuid heeft vastgesteld.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het
ontwerp. Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Het vastgestelde bestemmingsplan,
het raadsbesluit en de bijlagen liggen met ingang van 17 november
2011 t/m de datum van afloop
van de beroepstermijn (deze loopt
van 18 november 2011 t/m 29
december 2011), voor een ieder
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Werk in uitvoering

Beter worden

Reconstructie Doctor Ottestraat en Rochussenstraat
Op maandag 21 november 2011 wordt gestart met het vernieuwen
van de riolering en de wegverharding. De werkzaamheden worden
in 3 fases uitgevoerd en duren tot 10 februari 2012. Onvoorziene
omstandigheden daargelaten.
• Fase 1. Doctor Ottestraat, tussen de Singel en Rochussenstraat.
Uitvoering week 47 t/m 50.
• Fase 2. Doctor Ottestraat, tussen de Rochussenstraat en Paul
Krugerstraat. Uitvoering week 49 t/m 51.
• Fase 3. Rochussenstraat. Uitvoering week 2 t/m 6 in 2012.

Werk in uitvoering. De laatste jaren veelvuldig
voorkomend in het straatbeeld. Het vervangen van riolering gelijk met nieuwe bestrating.
Veel vernieuwing in Ritthem, Oost-Souburg en
Vlissingen. Een goede zaak, gestart door nieuw
beleid vanaf 2002. Maar kunnen we dat blijven volhouden? Onmogelijk, gezien de huidige
financiële situatie. De inwoners en bedrijven, de
samenleving, wordt keihard geraakt. Wat is nodig om financieel
beter te worden? Kan onze gemeente op eigen kracht nog beter
worden?

Voorafgaand zal Delta Nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren aan
de drinkwaterleiding op de kruising van de Doctor Ottestraat met
de Rochussenstraat. Hierdoor is het doorgaand verkeer gestremd.
Delta zal op vrijdag 4 november óf maandag 7 november beginnen.
Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk, de staat (gedeeltelijk) af
te sluiten voor al het verkeer. Parkeren is niet mogelijk, woningen zijn
te voet bereikbaar. Huisvuilcontainers kunnen worden neergezet aan de
Singel of Scheldestraat. Wegafsluitingen zijn aangegeven door borden.

Inzicht in taken die de gemeente moet uitvoeren, taken die op
korte termijn niet beïnvloedbaar zijn en taken die per direct
stopgezet kunnen worden. Kortweg: wat moet, wat kan en wat
mag. Dat inzicht is de diagnose die gesteld moet worden. Wil de
patiënt zelf dat hij beter wordt? Is hij in staat om daarvoor te
gaan? Zijn er medicijnen, of is rust voldoende? Of erger: is een
medische ingreep noodzakelijk? Dat laatste moet door een ander,
een chirurg gebeuren.

Werkzaamheden Oude Veerhavenweg
Van maandag 14 november 2011 tot en met vrijdag 18 november
2011 vinden er werkzaamheden plaats op de Oude Veerhavenweg.
Dit betreft het stuk tussen de Veerhavenweg en de Prins Hendrikweg.
Hierdoor is de Oude Veerhavenweg geheel afgesloten voor autoverkeer.
Er wordt een omleiding ingesteld via de Sloeweg, Nieuwe
Vlissingseweg en de Prins Hendrikweg. De bedrijven aan de
Oostsouburgseweg en het parkeerterrein van de Hogeschool
Zeeland en het ROC, zijn via een tijdelijke rijbaan te bereiken vanaf de
Prins Hendrikweg.
www.vlissingen.nl/werkinuitvoering

Indigo geeft voorlichting aan
commissie- en raadsleden
Op vrijdag 18 november 2011
laten de Vlissingse commissie- en raadsleden zich door
Indigo informeren over dranken drugsmisbruik. Ook geïnteresseerde inwoners zijn van
harte welkom bij deze informatiebijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Indigo
Indigo wil mensen stimuleren bewust om te gaan met gezondheid,
voeding, beweging en leefstijl. Hiertoe ontwikkelt zij programma’s op
het gebied van preventie en snelle,

ter inzage in het stadhuis, Paul
Krugerstraat 1, Vlissingen. De digitale versie van het bestemmingsplan en de bijlagen zijn raadpleegbaar via de wettelijk verplicht
gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige
wijze van raadplegen is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad
ID selecteren en daar invullen:
NL.IMRO.BPWZ01-VG01.
Deze website is ook te bereiken
via het webadres van de gemeente
Vlissingen:
www.vlissingen.nl/
bestemmingsplannen (rubriek ‘vastgestelde
bestemmingsplannen’),
waar een link staat aangegeven
naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat, op grond van
artikel 8.2, lid 1, sub a, van de Wet
ruimtelijke ordening jo. artikel
6.8, lid 4, van de Algemene wet
bestuursrecht, voor een belanghebbende gedurende een periode van
zes weken (18 november 2001 t/m
29 december 2012) beroep open
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE Den Haag. Geen
beroep kan worden ingesteld door
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten,
dat hij geen zienswijzen naar voren
heeft gebracht bij de gemeenteraad.

kortdurende behandeling van psychische, psychosociale en verslavingsproblemen. Voorlichting en
cursussen voor jong en oud.

Voor de korte termijn moet duidelijk zijn, dat zo niet verder gegaan
kan worden. De struisvogel steekt zijn kop in het zand, maar
dat mogen wij niet doen. Anders zijn we geen haar beter dan de
Grieken of Italianen. De rem, voet- en handrem, moet op de uitgaven. En dat is een zeer pijnlijke operatie. Een bezuinigingsoperatie
van miljoenen euro’s.
Ook moet in overleg met de provincie en de andere Zeeuwse
gemeenten de woningbouw in beeld worden gebracht. Reële
woningbouwplanningen en geen onrealiseerbare visies en beelden.
Ambities aanpassen naar de financiële mogelijkheden.
De gemeenteraad van Vlissingen heeft donderdag 10 november
2011 een duidelijk kader neergezet. Pas op de plaats. Eerst een
kerntakendiscussie en van daaruit verder werken aan een gezondere en stabielere gemeente Vlissingen. Niet vrijblijvend, het is moeten! Dat is mijn hoop op een beter Ritthem, Souburg en Vlissingen
Raadslid Rijnco-Jan Suurmond, fractievoorzitter CDA
Tel.: 0118-470377, e-mail: rjsuurmond@zeelandnet.nl
www.cdavlissingen.nl

Bushaltes vervallen tijdens werkzaamheden Oude Veerhavenweg

Programma
Via interactieve workshops en een
informatiebus die op het Stadhuisplein wordt geparkeerd, worden
de aanwezigen bijgepraat over
een aantal aspecten van dranken drugsgebruik. Het programma
begint om 13.00 uur en duurt zo’n
twee uur.

In de periode 14-18 november 2011 vinden er diverse werkzaamheden plaats op de
Oude Veerhavenweg. In overleg met vervoersmaatschappij Connexxion, komen de
bushaltes aan de Oude Veerhavenweg tijdens deze werkzaamheden te vervallen. De
dichtstbijzijnde bushalte is die op de Prins
Hendrikweg bij Hogeschool Zeeland.

www.indigo.nl

www.kenniswerf.nl

Het besluit tot vaststelling treedt
in werking met ingang van de dag,
na die, waarop de beroepstermijn
is verstreken, dus op 30 december 2011. Een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Indien
binnen de beroepstermijn tevens
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Gedurende de hiervoor genoemde
periode kunnen belanghebbenden
beroep instellen bij de Raad van
State. Geen beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten, dat hij naar
aanleiding het ontwerpbesluit
geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht. Het beroepsschrift kan
worden gericht aan de afde
ling
bestuursrecht
spraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Vaststelling hogere
waarde wegverkeerslawaai
Weyevliet-Zuid
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen hebben besloten tot het
vaststellen van een hogere waarde
wegverkeerslawaai ingevolge de
Wet geluidhinder. Dit besluit heeft
betrekking op de bouw van een
onderwijsvoorziening binnen het
bestemmingsplan Weyevliet-Zuid
te Vlissingen.
Het besluit en alle bijbehorende
stukken liggen van 17 november 2011 t/m 29 december 2011
ter inzage in de centrale hal van
het stadhuis van de gemeente
Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.
Desgewenst wordt een mondelinge
toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Informatie kunt
u verkrijgen bij de heer L. Busé, tel.
0118-487417.

Vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de afdeling
Publiekszaken is gebleken dat
onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonlijsten van
deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op dat adres staan ingeschreven.
• Ambrosius Bosschaertstraat 11
H. Janosik, geb. 21-10-1987
• Bonenburg 40
L.A. Martina, geb. 04-03-1992
• Groenewoud 6
	W.L.A.M. Nooijen, geb. 15-05-1963
• Groenewoud 38
S.G. van der Mull, geb. 18-09-1990

• Hendrikstraat 12
M. Bonte, geb. 09-08-1981
A.M.E. Donderwinkel,
geb. 16-09-1960
S. de Jonge, geb. 03-11-1985
B.A.J. Koens, geb. 09-05-1945
D.P. Verburg, geb. 22-04-1985
• Hogeweg 46
N. Abarkan, geb. 30-06-1986
• Jacob van Ruijsdaellaan 24
A.M. Peters, geb. 25-08-1984
• Kasteelstraat 84
A.D.M. Brok, geb. 17-06-1982
• Molenstraat 75 b
E.K. Turon, geb. 27-05-1984
• Noordzeestraat 7
D. Zhao, geb. 03-04-1981
• Ridderspoorstraat 45
B. Bâju, geb. 26-11-1981
• Schuitvaartgracht 31 a
A. Gomes Neto, geb. 06-03-1966
• Van Dishoeckstraat 280
P.C. Lemson, geb. 29-10-1968
• Verkuijl Quakkelaarstraat 165
R. El Ouardi, geb. 11-03-1971
Z. Geyik, geb. 10-10-1965
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het College. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is zes weken en
vangt aan 1 dag na de datum van
deze publicatie. Het ondertekende
bezwaarschrift moet bevatten de
naam en het adres van de indiener,
de datum en een omschrijving van
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Vergaderingen
Stadhuis Vlissingen
Aanvang: 19.30
Commissie Ruimte
Dinsdag 22 november 2011
Agenda
1.	Opening en vaststellen
agenda
2.	Vragen
3. Raadsvoorstellen
3.1.	Ondernemersfonds
Binnenstad Vlissingen
3.2.	Ondernemersfonds Winkelgebied Oost-Souburg
3.3.	Grondexploitaties 2e
herziening 2011
3.4.	Eindverantwoording
restauratie- en herontwikkelingsprojecten
Walstraat-zuid en
Nieuwendijk
3.5.	Ombuigingen Cultuur
3.6.	Aanvraag bestuur Stichting Media Walcheren
(lokale omroep)
4. Rondvraag
5. Sluiting
Commissie Algemeen bestuur
Donderdag 24 november 2011
Agenda
1.	Opening en vaststellen agenda
2.	Vragen
- memo integrale sociale
veiligheid
- actualiteit drugsbeleid en
invoering wietpas
- art. 41 GL “Brandweer”
3. Raadsvoorstellen
3.1.	Evaluatie van subsidieverlening in de periode
2009-2010 en aanpassingen Algemene Subsidieverordening
3.2.	Tarieven parkeerbelastingen 2012
3.3.	Tarieven onroerende
zaakbelastingen 2012
3.4.	Jaarlijkse vaststelling
grondprijzen
4. Rondvraag
5. Sluiting
www.vlissingen.nl/
gemeenteraad

het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de
bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens
is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
burgemeester en wethouder van
Vlissingen Postbus 3000, 4380 GV.
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert
in het openbaar eens in de 3 weken
op een donderdag, aanvang 9.00
uur. De stukken ter behandeling
moeten uiterlijk één week voor
de vergadering (woensdagmiddag
uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en
woningtoezicht ingediend zijn. U
kunt de behandelde plannen vanaf
dinsdag voorafgaand aan de vergadering, raadplegen op www.vlissingen.nl/welstandscommissie. De
agenda is dan ook in te zien in het
stadhuis, Paul Krugerstraat 1.
De data van de volgende welstandsvergaderingen zijn 24 november en
15 december 2011.
Vlissingen, 2011
B&W Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

