
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

  
  

  
  

 
   

 
 

  

 

  

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

  
 

 

 

  

 
  

 
 

 

  
 
 

  

 

 
 

   
  

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

  
   

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

    

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
  

  

 
  

 
 
 

 
 

  

   

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  
 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

  
 
 

 

BLAUW 
GERUITE KIEL 
NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS 
VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN 

VLISSINGEN, 
STAD AAN ZEE 

Woensdag 1 februari 2023 
Redactie: afdeling Communicatie & 
Participatie 
postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografe: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld 

VERGADERINGEN 
Informatiebijeenkomst 
uitleg grondexploitaties 
door Deloitte 
2 februari 2023 

Commissie Ruimte 
9 februari 2023 

De vergaderingen kunnen fysiek 
worden bijgewoond, maar zijn 
ook te volgen via de live audio-
stream: https://vlissingen.raadsin-
formatie.nl. 

Zie voor de agenda: 
www.vlissingen.nl/gemeenteraad 

ISLAMITISCHE 
SCHOOL 
In 2021 heeft de Stichting Isla-
mitisch Primair Onderwijs een 
aanvraag gedaan bij het minis-
terie van OCW/DUO om in de 
gemeente Vlissingen een islami-
tische basisschool op te kunnen 
richten. Uit het haalbaarheidson-
derzoek is duidelijk geworden dat 
de school genoeg toekomstper-
spectief heeft. De Minister heeft 
het college de opdracht gegeven 
om huisvestiging te regelen, zodat 
basisschool Iqra vanaf 1 augustus 
2023 open kan. Het college biedt 
Iqra huisvesting aan in open wijk-
school De Combinatie. 

ABONNEREN OP 
BEKENDMAKINGEN 
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de bekendmakin-
gen in uw eigen woonomgeving? 
Dat kan. U kunt zich abonne-
ren op ‘Berichten over uw buurt’ 
via www.overheid.nl. Op onder-
staande gemeentelijke website 
vindt u meer informatie. 

www.vlissingen.nl/bekendmakingen 

BEKENDMAKINGEN 
U kunt bekendmakingen van de gemeente 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.o  ̨  cielebekendmakingen.nl/zoeken/ 
gemeenteblad. 

Ter inzage 
Het defnitief spreidingsplan voor de 
locaties van 2 gft-afval inzamelvoorzie-
ningen in de Rubenslaan en het Pablo 
Picassoplein is vastgesteld en ligt vanaf 
24 januari t/m 10 maart 2023 ter inzage 
in de publiekshal van het stadhuis aan 
de Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen. Een 
belanghebbenden kan op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht in beroep 
gaan b˜ de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Vlissingen, 1 februari 2023 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

VOLG ONZE 
GEMEENTE OOK 

VIA SOCIAL 
MEDIA 

BODEMONDERZOEK GAAT DOOR AFTRAP STUURHUT 

Op woensdag 25 januari 2023 vond de aftrap van de Stuurhut plaats. 
T˜dens de aftrap heeft wethouder Cracau de Stuurhut geopend. Daarna 
konden de betrokken part˜en en ondernemers uit het gebied de Stuurhut 
bewonderen en hun ideeën doorgeven voor het gebruik van de Stuurhut. 

www.kenniswerf.nl 

Eind november 2022 z˜n in de om-
geving van het toekomstige Justi-
tieel Complex Vlissingen brieven 
bezorgd over de opsporing van ont-
plofbare oorlogsresten door Den 
Ouden Bodac B.V. In de brief stond 
dat de werkzaamheden in ieder 
geval tot 1 februari 2023 zouden 
duren. Het onderzoek wordt ver-
lengd tot uiterl˜k 15 maart 2023. 
Dan start het broedseizoen en 
moet er rust z˜n in het gebied. 

Inmiddels is de eerste verzamelde 
informatie bekeken. Op een fink 
aantal plekken is extra onderzoek 
nodig. In de bodem zitten veel 
materialen die zorgen voor een 
verstoring van de meetresulta-
ten. Hierdoor kan een deel van het 
gebied niet worden onderzocht 
met een bodemscan. Het is daarom 
nodig om delen van het terrein 
laagje voor laagje af te graven. Om 
dit veilig te kunnen doen, neemt 
de aannemer een aantal maatrege-
len. Het is vooraf niet in te schatten 
hoeveel lagen er moeten worden 

Weet u hoe de Vlissingse poli-
tiek precies werkt? Welke be-
slissingen door de gemeen-
teraad worden genomen en 
welke onderwerpen momen-
teel de agenda beheersen? Wilt 
u eens ervaren dat politiek 
alles behalve saai is, te meer 
omdat de onderwerpen op de 
raadsagenda u heel direct aan-
gaan? De gemeenteraad van 
Vlissingen nodigt u graag uit 
om eens speciale ‘VIP-gast’ te 
z˜n b˜ een raadsvergadering! 
De VIP-avonden z˜n op 9 maart 
2023 en 13 april 2023. 

B  ̃ praten 
U kr˜gt een algemene uitleg over het 
gemeentebestuur, de raadsvergade-
ring, de politieke verhoudingen, de 
rol van de gemeenteraad en de w˜ze 
waarop besluiten worden genomen 
in de gemeente. Ook wordt kort 
ingegaan op de raadsagenda van die 
avond. Raadsleden die als gastheer/ 

vrouw optreden, vertellen iets over 
zichzelf en het raadswerk. Uiteraard 
kr˜gt u volop gelegenheid vragen te 
stellen aan deze raadsleden. 

Programma 
18.45 uur: ontvangst met ko˛e en 
thee; 
19.00 uur: uitleg over de gemeente-
raad en gelegenheid tot het stellen 
van vragen; 
19.20 uur: welkom door burgemees-
ter Van den Tillaar; 
19.30 uur: begin gemeenteraadsver-
gadering; 
Na afoop van de vergadering is er 
gelegenheid tot napraten en een 
drankje. 

Aanmelden 
Wilt u gebruik maken van deze VIP-
behandeling? U kunt zich aanmel-
den door een e-mail te sturen naar 
gri  ̨  e@vlissingen.nl. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

MANTELZORGWAARDERING 
Inwoners van Walcheren die man-
telzorg kr˜gen, kunnen van 1 fe-
bruari tot en met 30 april 2023 
de mantelzorgwaardering aan-
vragen. Dit kan b˜ Manteling via 
www.manteling.nu/mantelzorg-
waardering of 0118 553530 (9:00-
13:00 uur). De mantelzorgwaar-
dering moet ieder jaar opnieuw 
aangevraagd worden. 

De hulpvrager kan de waarde-
ring aanvragen wanneer z˜n of 
haar mantelzorger(s) langer dan 
3 maanden en meer dan 8 uur per 
week mantelzorg geven. B˜ hulp 
van meerdere mantelzorgers, kan 
het aantal uren b˜ elkaar opgeteld 
worden. Ook kinderen vanaf 4 jaar 
met ziekte, beperkingen of psychi-

afgegraven. Daardoor is het niet 
bekend hoe lang de werkzaamhe-
den duren. 

Den Ouden Bodac B.V. streeft er naar 
om de eventuele overlast van de 
werkzaamheden voor de omgeving 
en de omwonenden te beperken tot 
een minimum. 

Wanneer er duidel˜kheid is over de 
planning van de vervolgfasen, volgt 
hierover weer bericht. 

Vragen? 
Als u naar aanleiding van dit bericht 
nog vragen heeft of als u behoefte 
hebt aan meer informatie dan kunt 
u ons op de volgende manieren 
bereiken: 
• Voor vragen over het gehele 

stadslandgoed of het Justi-
tieel Complex Vlissingen 
kunt u terecht op de website 
van de gemeente Vlissingen: 
www.vlissingen.nl/lawdelta 

• B˜ specifeke vragen over het 
onderzoek naar ontplofbare oor-
logsresten en de b˜behorende 
werkzaamheden neemt u contact 
op met het opsporingsbedr˜f, 
Den Ouden Bodac B.V. uit ’s-Her-
togenbosch. De contactpersoon 
is dhr. R. (Roy) Maas. U kunt hem 
bereiken via: r.maas@bodac.nl. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

VIP GEMEENTERAAD 

sche problemen of hulpvragers die 
in een verpleeghuis wonen kunnen 
de mantelzorgwaardering aanvra-
gen. Als de hulpvrager niet in staat 
is zichzelf aan te melden, dan mag 
de mantelzorger dit namens hem 
of haar doen. Na 4 weken kr˜gt de 
hulpvrager bericht of de aanvraag 
gehonoreerd wordt. 

De gemeente Vlissingen heeft 
gekozen voor bonnen met een 
totale waarde van € 35 die besteed 
kunnen worden b˜ diverse lokale 
ondernemers. De gemeente wil 
op deze manier mantelzorgers 
bedanken voor hun inzet. 

www.manteling.nu PAAUWENBURG SCHOON! 

HET VERSCHOLEN PARELTJE 
Sinds kort mag ik mezelf inwoner van Groot 
Abeele noemen. Had niet verwacht dat ik Vlis-
singen zou inruilen. Zou de veelz˜digheid van 
Vlissingen niet willen missen. 

Maar toen kwam er een huis vr˜ in Groot 
Abeele. Je waant je hier in een andere wereld. 
Als je de straat in r˜dt kom je een pittoresk 
dorpje in. En wat z˜n de mensen die hier wonen 
vriendel˜k. Iedereen zegt je gedag of er kan op 
z˜n minst een grote glimlach vanaf. Dit maakt 
dat je je hier snel helemaal thuis voelt. Tot je dan weer door je raam naar 
buiten k˜kt en je het vakantie gevoel kr˜gt. 

Dit verscholen, misschien zelfs een beetje vergeten pareltje mag best 
wat meer op de kaart komen te staan. Dus niet er even snel doorheen 
fetsen, maar geniet heel even van het vakantie gevoel wat je er kr˜gt. 

Brenda Wiessner 
Raadslid LPV 
brendavlissingen@gmail.com 

De vr˜willigers van het team 
‘Paauwenburg Schoon’ lopen re-
gelmatig met een vuilniszak en 
gr˜per door hun buurt om al het 
zwerfvuil op straat op te ruimen. 
Elke keer verbazen z˜ zich over 
alle troep die op straat ligt. Dat 
moet en kan beter! 

De vr˜willigers ruimen b˜voor-
beeld duizenden sigarettenpeuken 
op. Wist u dat deze heel lastig op te 
ruimen z˜n? En dat ze op plaatsen 
liggen waar de schoonmaakmachi-
ne niet kan komen? Eén peuk kan 
8 liter water chemisch verontrei-
nigen met onder andere Nicotine, 
Cadmium, Nikkel en Chroom. Zelfs 
door geavanceerde waterzuiverings-
installaties z˜n niet alle sto˝en 
volledig te flteren. En zo komen ze 
in ons ‘schone’ water terecht. 
De oplossing is simpel: gooi geen 
peuken of andere rommel op straat. 
Voor iedereen een kleine moeite, 
maar b˜ elkaar maakt het een groot 
verschil! 

Ook inwoners buiten Paauwen-
burg kunnen meehelpen aan een 
schonere gemeente. 
Als iedereen samen met de buren 
het eigen straatje schoonhoudt, 
wordt “Paauwenburg  Schoon” 
vanzelf overbodig. Tot die t˜d 
bl˜ven z˜ opruimen. 

Wilt u ook meedoen? Neem contact 
op met de w˜kcoördinator van 
Paauwenburg, Mariët Kaptein, 
mkaptein@vlissingen.nl of 0118-
487000. 

www.vlissingen.nl/nieuws 
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