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Studenten presenteren
idee Step aan gemeente

Vergadering WMOadviesraad
Vlissingen
Op vrijdag 25 november 2011
vergadert de Wmo-adviesraad
om 11.00 uur in woonzorgcentrum Ter Reede, zaal ‘Multifunctionele ruimte 3’.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.	Ongevraagd advies
Quickscan Rekenkamer Vlissingen
2. 	Concept informatiemap
Wmo-adviesraad
3.	Evaluatie studiedag Wmoadviesraad
a. Lezing Per Saldo
b. Lezing Angela Maas
c. Lezing Jaap van Velzen
4.	Evaluatie jaarplan 2011

Een groep studenten van de nieuwe studie Engineering, Design &
Innovation van de Hogeschool Zeeland heeft op vrijdag 18 november een innovatief ontwerp voor een step gepresenteerd aan de
gemeente Vlissingen.

De vergadering is toegankelijk
voor alle inwoners van Vlissingen. Wenst u in te spreken op
onderwerpen die op de agenda staan? Dan dient u hiervoor
een afspraak te maken de heer
Meulmeester, voorzitter van
de Wmo-adviesraad. De heer
Meulmeester is bereikbaar via
telefoonnummer 06-53874644.

“Dergelijke innovatieve samenwerkingsprojecten passen ook
geheel binnen het idee van de
Kenniswerf”, beaamt een projectleider van de gemeente Vlissingen.

www.vlissingen.nl/wmo

Werk in
uitvoering
Reconstructie C. van
Perestraat
In navolging op de werkzaamheden van het kabel- en leidingenbedrijf, is op maandag
21 november 2011 gestart
met de reconstructiewerkzaamheden in de C. van Perestraat. Dit betreft het gedeelte
tussen de J. de Priesterstraat
en de Zeewijksingel.
De werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd en zijn
naar verwachting voor de kerst
afgerond. De straat wordt
voor gemotoriseerd verkeer
afgesloten, woningen zijn te
voet bereikbaar.
Snoei- en dunningswerkzaamheden in Vlissingen
In het komende winterseizoen
voert de gemeente Vlissingen
in verschillende wijken snoeien dunningswerkzaamheden
in het openbaar groen uit.
Deze werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd in:
• Paauwenburg
• Oost-Souburg (gebied tussen het kanaal, Kanaalstraat
en Lekstraat)
• Middengebied (gebied
tussen de President Rooseveltlaan, Beatrixlaan, Paul
Krugerstraat, Singel en
Schuitvaartgracht)
www.vlissingen.nl/
werkinuitvoering

Kalender
Zaterdag 26 november
21.00 uur
Martin Turner’s Wishbone Ash
De Piek
Zondag 27 november
11.30 uur
Lunchconcert
Historische kerk Souburg
Dinsdag 29 november
20.00 uur
Theaterproductie Het land
Arsenaaltheater
www.vlissingen.nl/uit

De prototypes zijn door middel
van een steppenrace rondom het
Stadhuis getest en de studenten
gaven toelichting op de door hun
bedachte modellen.
Als winnend ontwerpduo kwam
uit de bus het team van Anne van
Benthem en Aarnoud van Beelen.
Als een enthousiaste ondernemer
hun winnende idee in de toekomst
omarmt, kan de step onderdeel
van een integraal totaalconcept
van toerisme en duurzaamheid
worden en ook echts ‘s zomers
worden ingezet.
Ideale praktijkopdracht
“We behandelen in de ontwerpopleiding Engineering, Design &
Innovation thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de

Twitter, Facebook en een Blog geven
ondernemen een ‘boost’
Twitter, Facebook en een Blog
geven ondernemen een ‘boost’.
Mits je deze middelen als
ondernemer op een persoonlijke wijze inzet. Slijterijmeisje
Petra de Boevere deed vorige
week dinsdag op de netwerkbijeenkomst van de gemeenten
Vlissingen en Middelburg voor
ondernemers, enthousiast uit
de doeken hoe zij wel vaart bij
het gebruik van social media.
Samen ondernemen
De
wethouders
Economische
zaken, Rob van Dooren en Johan
Aalberts openden de bijeenkomst
gezamenlijk. Zij stipten in een volle
schouwburgzaal in Middelburg de
sterke economische punten van
hun eigen gemeenten aan. Vlissingers en Middelburgers kunnen
prima naast elkaar én met elkaar
ondernemen. Sociale media kan
hun positie versterken. Reden voor

Durf
Petra de Boevere wees erop dat het
vooral gaat om durven delen. Digitaal communiceren hoeft helemaal
niet onpersoonlijk te zijn. Juist als je
jezelf durft te laten zien, creëer je relaties. Haar slijterij in Breskens heeft nu
klanten door het hele land. En de
Zeeuwierjenever die ze heeft laten
ontwikkelen, wordt meer buiten
dan binnen de provincie verkocht.
Enthousiasme en ondernemerschap
kunnen via internet worden overgebracht naar een netwerk van mensen
met dezelfde interesses als jij!

medewerkers, generatie Z, is opgegroeid met internet en social media.
Zij willen niet delen, want dan lever
je de helft in, maar vermenigvuldigen. Ofwel: delen terwijl je het zelf
ook behoudt. Zij denken dus anders
en gaan straks ook anders werken.
Op andere tijden en met interactieve contacten. Werkgevers moeten
nu al rekening houden met personeel dat vanaf 2020 anders zal werken dan nu. Zijn boodschap was:
durf gek te zijn! Probeer eens iets
anders en als het niet lukt, probeer
dan morgen weer wat anders. Als je
als ondernemer niet actief bent op
social media, ga dan het internet
op! Ben je juist alleen daar actief,
vergeet dan je vaste klanten in je
eigen winkel niet.

Generatie Z
De tweede spreker, Brain agent René
Boender, nam het publiek mee naar
de toekomst. De nieuwe generatie

De bijeenkomst werd afgesloten
met een netwerkborrel, waar de
verhalen van de sprekers nog eens
rustig doorgenomen werden.

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.

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 wethouders
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.

de gemeenten twee sprekers uit te
nodigen, die enthousiast vanuit
hun eigen ervaring hun verhaal
vertelden.

studenten, maar natuurlijk ook bij
de HZ en de regio. Centraal in de
opleiding staan de kennis, vaardigheden en de manier van denken van de hedendaagse ingenieur. Deze opdracht sluit dan ook
perfect bij ons programma aan”,
aldus Jan-Willem Koole van de
HZ. En door de samenwerking
met de gemeente, kunnen de studenten hun vaardigheden aan
overheid en bedrijfsleven presenteren.”

Meer weten kijk op www.
vlissingen.nl en www.hz.nl

Week van de
mediawijsheid
in Bibliotheek
Vlissingen
Tijdens de Week van de
Mediawijsheid, van 21 tot en
met 27 november 2011, worden de bibliotheken in Vlissingen en Oost-Souburg 'Huizen
van Mediawijsheid'. Mensen
kunnen er vrijblijvend
binnenlopen
met
vragen
over mediawijsheid en mediaopvoeding. Ook worden er
activiteiten en een informatieavond over jongeren en
gamen georganiseerd.
Deelname aan activiteiten is
gratis, reserveren noodzakelijk. Zie voor meer informatie
de website van Bibliotheek
Vlissingen.
www.vlissingen.nl/
bibliotheek

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
1. p
 laatsen van schotelantenne
Vincent van Goghlaan 91
(11-11-2011)
2. k
 appen van bomen en herinrichten parkje Arbeidstraat 1-27
(09-11-2011)
3. r ooien van kastanjeboom
(09-11-2011)
4. v
 erwijderen asbesthoudend
materiaal Vredehoflaan 680
(09-11-2011)
5. v
 erwijderen asbesthoudend
materiaal Schutterijstraat 61
(09-11-2011)
6. p
 laatsen reclame Bellamypark 8
(09-11-2011)
7. k
 appen bomen Westerzicht 1-41
(09-11-2011)
8. p
 laatsen reclamebord Prins
Hendrikweg 3 (14-11-2011)
9. s aneren asbesthoudend materiaal Boulevard de Ruijter 74
(16-11-2011)
10. r ealiseren van 3 appartementen
na verbouwing boven winkel
Walstraat 64 (15-11-2011)

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. b
 ouwen dakkapel Aldegondestraat 8 (10-11-2011)
2. b
 ouwen prefab garage Van
Ginkelstraat 1 (14-11-2011)
3. v
 erwijderen asbesthoudend
materiaal Vredehoflaan 680
(16-11-2011)
4. v
 erwijderen asbesthoudend
materiaal Schutterijstraat 61
(16-11-2011)

Afwegingsmodel handhaving
kinderopvang
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat het
college in zijn vergadering van 14
december 2010 het afwegingsmodel
handhaving kinderopvang van de

VNG van oktober 2010 heeft vastgesteld.
Het afwegingsmodel ligt met ingang
van heden voor een ieder tijdens
kantooruren kosteloos ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. Een ieder kan op zijn verzoek
daarvan - tegen betaling van de kosten - een afschrift krijgen.
Bekendmaking APV Vlissingen
2009 en Reglementen van Orde
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat de
raad in zijn vergadering van 3
november 2011 heeft besloten tot
het vaststellen van:
• 3e wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening Vlissingen 2009.
• het Reglement van Orde voor de
raad Vlissingen 2011 en
• het Reglement van Orde voor de
raadscommissies Vlissingen 2011.
Deze stukken liggen met ingang
van 23 november voor een ieder
tijdens kantooruren kosteloos ter
inzage in de publiekshal van het
gemeentehuis, Paul Krugerstraat
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Warm onthaal Sinterklaas
in Oost-Souburg
Zaterdag 19 november was een
dag waar heel Oost-Souburg naar
uitkeek: Sinterklaas zette voet aan
wal aan de Loskade! Rond 13.00
uur meerde de pakjesboot aan.
Sint en zijn Zwarte Pieten kregen
een warm welkom van de aanwezige jongens en meisjes, papa’s en
mama’s en opa’s en oma’s.
Na een welkomstwoord van burgemeester René H. Roep volgde
een gezellige tocht te paard door
Oost-Souburg. Sinterklaas stopte
bij speeltuin De Souburg, waar hij
uitgebreid de tijd nam voor een
praatje met de kinderen en een
lekkere pepernoot. Sinterklaas was
heel erg blij met de mooie teke-

ningen en briefjes die hij kreeg
toegestopt. Rond vieren werd de
Sint uitgezwaaid, hij wou nog even
rusten voordat hij het dak op ging.

Alles heeft zijn waarde

Vergaderingen

Wanneer wij jonge kinderen iets duidelijk willen
maken, mogen we graag een tikje overdrijven.
We ‘trekken het een beetje over de grens’, juist
om die grens duidelijk te laten zien. Zo nodig
laten we ze het zelf ervaren; “laat het maar even
gebeuren, ik ben erbij, als hij valt vang ik hem
op; maar dan heeft hij wel ervaren dat je daar
niet op moet klimmen…of in moet duiken…of
op moet staan…of…”.

Stadhuis Vlissingen
Aanvang: 19.30 uur

Als ze ouder worden neemt het onderwijs dit deels van ons over. In
de theorie met huiswerk en proefwerken, in de praktijk met ervaringsleren en stages.
En nog weer later in je leven ervaar je wat een baas van je verwacht, een volgende baas van je verwacht, misschien nog een
andere baas van je verwacht, een partner van je verwacht, een
andere partner…, een kind…en ook wat je van jezelf verwacht.

Foto: Ruben Oreel

Servicebus rijdt volgende week weer
Volgende week rijdt de Servicebus van de gemeente Vlissingen weer.
Heeft u vragen, klachten of ideeën op het gebied van de openbare ruimte?
Bezoek dan in uw eigen wijk of dorp de Servicebus van de gemeente Vlissingen. Vanuit de bus ondernemen wij actie om uw vraag/klacht zo snel
mogelijk op te lossen.
Schema
De Servicebus rijdt elke even week door de gehele gemeente en stopt
op vaste plaatsen. Op donderdag 1 december staat de bus alleen in de
ochtenduren bij winkelcentrum Papegaaienburg.
www.vlissingen.nl/serviceteam

Leren door dingen te doen, te zien, te proeven, te voelen, te ervaren. Het is zó verweven in de samenleving, dat het van oudsher al
terugkomt in spreekwoorden als ‘al doende leert men’, ‘een ervaring rijker zijn’, ‘jong geleerd oud gedaan’, ‘een ezel stoot zich…’.
Al sinds mensenheugenis worden keuzes gemaakt tussen mooi en
lelijk, goed en kwaad, geloof en ongeloof. En worden dus tevens
onze normen en waarden door ’de kunst’ ter discussie gesteld. Ook
in de Middeleeuwen of de Gouden Eeuw werden in muziek, toneel,
verhalen en schilderijen de grenzen (een tikje) overschreden, om
ze duidelijk te maken en wellicht ter discussie te stellen.
Dat doet kunst. Als je ermee geconfronteerd wordt, roept het altijd
een reactie op… een ervaring… een leermoment!
Op iets wat zo aansluit bij onze meest basale manier van leren,
moeten we heel zuinig zijn.
Raadslid Jan Koopman, PvdA
Tel.: 0118-850561, e-mail: koopmanjan@zeelandnet.nl
www.vlissingen.pvda.nl

Schema servicebus
Dag en tijd

Plaats

Maandag 28 november 2011
09.00 – 11.30 uur

Winkelcentrum Paauwenburg

13.00 – 15.30 uur

Winkelcentrum Paauwenburg

Dinsdag 29 november 2011
09.00 – 11.30 uur

Bloemenlaan (zuidzijde basketbalveld)

13.00 – 15.30 uur

Ter Reede (ingang Vredehoflaan)

Woensdag 30 november 2011
09.00 – 11.30 uur

Kanaalstraat (tegenover de Bruna)

13.00 – 15.30 uur

Oranjeplein

Donderdag 1 december 2011
09.00 – 11.30 uur

Winkelcentrum Papegaaienburg

Vrijdag 2 december 2011
09.00 – 11.30 uur

Scheldestraat (Mies Bloemenhuis)

13.00 – 15.30 uur

Fonteyne

1 te Vlissingen. Een ieder kan op
zijn verzoek daarvan - tegen betaling van de kosten - een afschrift
krijgen.
Wet milieubeheer, Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
Vlissingen maken bekend dat zij de
volgende melding in het kader van
het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Barim)
als bedoeld in artikel 8.40 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
• van Bouwbedrijf van Keulen voor
het oprichten van een inrichting.
De inrichting is gelegen op het
perceel Handelsweg 31 in Vlissingen.
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.
• Batenburg 88
W. de Witte, geb. 11-10-1983
• Bonenburg 40
R.G.E. Guanipa, geb. 26-08-1971
• Coosje Buskenstraat 68
K.J. Olejniczak, geb. 14-06-1986
• Doctor Ottestraat 4
T. Momot, geb. 17-11-1974
• Hendrikstraat 12
W.N.A. Borgers, geb. 17-12-1959
I. Osinga, geb. 08-12-1965
• Hercules Segherslaan 2
	Fuaad Mahamed Ismaan,
geb. 00-00-1989
• Hercules Segherslaan 27
S.D. Veli, geb. 13-03-1971
• Jozef Israelslaan 104
M.C. Wanski, geb. 13-06-1978
• Kanariesprenk 401
S. Scholte, geb. 20-07-1975
• Kanariesprenk 445
R. Fader, geb. 07-08-1973
• Kasteelstraat 208 a
V.R. Eringaard, geb. 06-02-1990
• Kasteelstraat 213
B. Cudzilo, geb. 25-02-1985
D.A. Mihaylov, geb. 20-02-1969
• Mastkraanstraat 4
Mohamed Yusuf Hashi,
geb. 01-07-1984
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25 jaar Dorpsraad Ritthem
Dit jaar viert de Dorpsraad Ritthem haar 25-jarig jubileum. Op
23 september 1986 vond de eerste
interne vergadering plaats, twee
maanden later gevolgd door de
eerste openbare vergadering in
Dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’.
Ter gelegenheid van het jubileum,
organiseerde de Dorpsraad op 18

november in het dorpshuis een
feestelijke avond. Na toespraken
van wethouder Jacques Damen en
dorpsraadlid Jos Broeke, verzorgde
de band Champagne Charlie een
swingend optreden.

• Nieuw Bonedijkelaan 128
A. Mardani, geb. 22-05-1984
• Paul Krugerstraat 265
A. Hmicha, geb. 24-05-1967
• Scheldestraat 10
H. Ince, geb. 17-02-1968
• Scheldestraat 10 d
F.M. Cacoila da Cruz,
geb. 21-02-1970
• Simon de Vliegerlaan 49
S.M.M. Mogen, geb. 25-04-1986
• Singel 195
N.L.C. Guintrand, geb. 19-07-1983
• Steenhuisstraat 10
G. Nightingale, geb. 23-05-1973
• Vincent van Goghlaan 165
A.J. van Hanegem,
geb. 17-05-1982
• Wilhelminastraat 89
D.J. Ziolkowski, geb. 26-10-1968
• Willem van de Veldelaan 23
Y. Arslan, geb. 02-02-1971
• Van Dishoeckstraat 9
A. Botlik, geb. 11-07-1986
• Van Dishoeckstraat 141
A. Yam, geb.29-06-2008
E. G-H. Yam, geb. 20-09-1984
• Van der Manderestraat 4
M. Milojevic, geb. 12-12-1966

bende 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 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 Vlissingen.

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belangheb-

www.dorpsraadritthem.nl

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

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. T
 arieven parkeerbelastingen 2012
3.3. T
 arieven onroerende
zaakbelastingen 2012
3.4. J aarlijkse vaststelling
grondprijzen
3.5. Delta N.V. aandeelghoudersvoorstel voorbereidingstraject tweede
kerncentrale
		Voorstel volgt na B&W
besluit op 22-11-2011.
4.	Rondvraag
5. Sluiting
Commissie Maatschappelijke
zaken
Maandag 28 november 2011
1. Opening en vaststellen
agenda
2. Vragen
3. Raadsvoorstellen
3.1 H
 et vaststellen van de
Verordening voorzieningen Wmo gemeente
Vlissingen 2012 met
toelichting
3.2 Gemeenschappelijke
Regeling Orionis
Walcheren
3.3 De derde begrotingswijziging 2011 van de
Sociale Dienst Walcheren
3.4. Nieuwbouw voor CSW
Bestevaêr
3.5 De tweede begrotingswijziging 2011 LétÉ
3.6 Bestuursrapportage 2011
en de Programmabegroting 2012-2015 van de
GGD
3.7Intrekking verordening
openbare rechtspersoon Openbaar Primair
Onderwijs Walcheren
en oprichting stichting
Archipel Scholen
4. Rondvraag
5. Sluiting
Presentatie avond raad en
commissie
Donderdag 1 december 2011
1.	19:30 Presentatie Omroep
Zeeland
2.	20:30 Huisvestingsverordening
3.	21:30 Detailhandelsvisie
Presentatie avonden hebben
een openbaar karakter, maar
publiek is uitgesloten bij de discussie en het stellen van vragen
www.vlissingen.nl/
gemeenteraad

data van de volgende welstandsvergaderingen zijn 15 december 2011 en 5
januari 2012.
Vlissingen, 23 november 2011
B&W Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

