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VLISSINGEN,
STAD AAN ZEE

KOUDE DAGEN
Het wordt steeds kouder buiten, 
reden genoeg dus om de verwar-
ming aan te zetten! Lekker warm 
op de bank, wie wil dat nou niet? 
Maar zorg wel dat uw huis goed 
geventileerd wordt. Zo kunt u 
onnodige kosten besparen. Een 
vochtige ruimte verwarmt min-
der snel. Wanneer u goed ven-
tileert en uw huis minder voch-
tig wordt, zal de ruimte sneller 
opwarmen. 

www.milieucentraal.nl/
energie-besparen

RAADSWERK, EERVOL WERK! 
Na, straks, 8 jaar raadslid te zijn geweest, stel 
ik mezelf niet meer verkiesbaar. Tijd en ruimte 
voor vernieuwing in de raad en tijd voor 
andere bezigheden. Het werk van een raads-
lid is eervol werk. Naar beste kunnen, probeer 
je je in te zetten voor de stad. Het is ook veel 
werk. Dát wordt nogal eens onderschat. Vaak 
hebben raadsleden, naast het raadswerk, ook 
nog een baan. 

Raadswerk vraagt veel tijd en inzet. Maar als je voor ogen houdt waarom 
en waarvoor je raadslid bent, maakt dat veel goed. Zelf heb ik mij altijd 
met veel plezier ingezet voor onze stad. Dossiers als het Nollebos, het 
niet weg bezuinigen van het MuZEEum, cultureel erfgoed, vragen van 
bewoners e.d., hebben altijd mijn volle aandacht gehad. 

Graag wens ik de raadsleden, die straks worden gekozen, veel succes en 
wijsheid toe om onze mooie stad nog een stukje mooier te maken.

Tamara Vork-Ritter
Raadslid VVD
06 - 17552821
TamaraVork-Ritter@hotmail.com

BEKENDMAKINGEN

U kunt bekendmakingen van de 
gemeente Vlissingen digitaal raadplegen 
via https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl/zoeken/gemeenteblad.

Vlissingen, 1 december 2021 
B&W Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

OVERZICHT AFVALINZAMELING

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA

ABONNEREN OP 
BEKENDMAKINGEN 
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de bekendmakingen 
in uw eigen woonomgeving? 
Dat kan. U kunt zich abonneren 
op ‘Berichten over uw buurt’ via 
www.overheid.nl. 
Op onderstaande gemeentelijke 
website vindt u meer informatie.

www.vlissingen.nl/bekendmakingen

ORANGE THE WORLD

In 2020 zijn we gestart met de uit-
voering van het Grondstoffenbe-
leid 2020-2024. Dit betekent dat 
de manier waarop onze inwo-
ners afval scheiden, is veranderd 
of gaat veranderen. Om inwoners 
te informeren over de voortgang, 
wordt tot 2024 ieder half jaar een 
feitelijk overzicht gedeeld.

Dit overzicht met feiten en cijfers 
biedt inzicht in de belangrijkste re-
sultaten. Hoe staan we er nu voor? 
Hoe goed scheiden we ons afval? 
Hoeveel kilo’s restafval hebben we 
nu per inwoner? Hierin nemen we 
onze inwoners mee in het proces 
en de verschillende stappen van het 
Grondstoffenbeleid 2020-2024.

Enkele opvallende cijfers

-  In 2020 zamelen we per inwoner 
gemiddeld slechts 66 kilo gft-af-
val in, ten opzichte van gemid-
deld 132 kilo per inwoner in de 
rest van Zeeland. 

-  In ons restafval zit gemiddeld nog 
128 kilo gft-afval. 

Alle inwoners met een vrije achter-
om ontvingen in 2021 een gft-rol-
container. Op dit moment wordt ge-
start met de uitrol van gft-cocons 
(bovengrondse verzamelcontainers 
voor gft-afval) voor hoogbouwwo-
ningen en woningen zonder vrije 
achterom. Zo kunnen alle inwoners 
straks hun gft-afval scheiden. 

Voortgang delen
Het eerste overzicht is vorige week 
gedeeld via de gemeentelijke sociale 
mediakanalen en is terug te vinden 
op onze website. 

www.vlissingen.nl/afvalapart

Donderdag 25 november kleurde de stadhuistoren Oranje. Dit was in het 
teken van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, ‘Orange the 
World’. Tot 10 december wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor 
geweld tegen vrouwen. 

www.orangetheworld.nl

OPVANG ASIELZOEKERS
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vlis-
singen heeft ingestemd met het 
verzoek van het Rijk om de leeg-
staande voormalige Marineka-
zerne aan de Oosterhavenweg 10 
voor maximaal zes maanden te 
gebruiken als locatie voor de tij-
delijke noodopvang van asielzoe-
kers. 

Afgesproken is dat er maximaal 350 
asielzoekers mogen worden opge-
vangen voor een periode van maxi-
maal zes maanden, vanaf 1 januari 
2022 tot uiterlijk 1 juli 2022. 

Om inwoners en ondernemers te in-
formeren over deze noodopvanglo-
catie en vragen te beantwoorden, 
organiseert de gemeente samen met 
het Centraal Orgaan opvang Asiel-

zoekers (COA) informatiebijeen-
komsten.

De informatiebijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdag 14 en woensdag 
15 december 2021 van 19.00 tot 
21.00 uur. Aanmelden voor de infor-
matiebijeenkomst kan door voor 7 
december 2021 een e-mail te sturen 
naar noodopvang@vlissingen.nl. 
Vermeld hierin uw naam en de 
datum van uw voorkeur (14 of 15 de-
cember 2021). Heeft u nu al vragen? 
Dan kunt u ze alvast stellen in uw 
e-mail. 

Op basis van het aantal aanmeldin-
gen en de geldende coronamaatrege-
len bepalen we in welke vorm de bij-
eenkomst plaatsvindt.

www.vlissingen.nl/noodopvang

EXTRA BOMEN
Het bomenplant seizoen is weer 
gestart. Maandag 22 november 
2021 zijn met steun van de ge-
meente drie extra knotwilgen 
geplant door de werkgroep ‘Bo-
menplant met Burgerparticipatie’ 
achter de geluidswal van de Sloe-
weg.

Om schone lucht en klimaatdoelen 
te bevorderen, plant een twaalftal 
oud-raadsleden samen met de inwo-
ners jaarlijks ongeveer tien bomen.
In het voorjaar zijn de eerste bomen 
geplant bij de ingang van de wijk 
Rosenburg.

Het bomenproject vindt plaats 
via burgerparticipatie. Dat bete-
kent dat de voorstellen en de fi-
nanciële inbreng voor extra aan-
plant afkomstig moeten zijn van 
inwoners en dorps- en wijkvereni-
gingen. Ook het planten zelf wordt 
gedaan door vrijwilligers. Inwoners 
kunnen voor minimaal e25 een 
boom in hun eigen woonomgeving 
adopteren. Speciaal voor dit unieke 
project steunt de Stichting Tuin 
van Zeeland door hun rekening 
NL47INGB0009148408 beschikbaar 
te stellen onder vermelding van ‘Bo-
menfonds Vlissingen’.
De komende periode willen we ook 

in Oost-Souburg en Ritthem bomen 
planten. Voorstellen van bewoners 
zijn daarom van harte welkom. 

Heeft u vragen, suggesties of wilt u 
zich opgeven als vrijwilliger?
Bel 465065 of stuur een mail naar 
tomaalfs@zeelandnet.nl.
Help mee om Vlissingen, Oost-Sou-
burg en Ritthem groener te maken 
met schoner lucht.

www.vlissingen.nl/nieuws

Heeft u een mobiele telefoon, bij-
voorbeeld om contact met vrien-
den, familie en (klein)kinderen 
te onderhouden? En wilt u bij een 
acute noodsituatie gealarmeerd 
en geïnformeerd worden via uw 
mobiele telefoon? Zorg dan dat 
uw mobiel is opgeladen en aan-
staat, zodat u ook NL-Alerts ont-
vangt. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid dat u waarschuwt en in-
formeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, rookwolk met 
giftige stoffen of een terroristische 
aanslag. In een NL-Alert staat uit-
gelegd wat er aan de hand is, wat 
u moet doen en waar u meer infor-
matie kunt vinden. Ontvangt u een 
NL-Alert op uw mobiele telefoon? 
Dan weet u meteen wat er bij u in 
de buurt aan de hand is en wat u 
moet doen. Op maandag 6 decem-
ber zendt de overheid een testbe-
richt uit om 12:00 uur. Ontvangt u 
dit bericht niet? Dan is uw telefoon 
niet goed ingesteld.

www.zeelandveilig.nl/nl-alert

NL-ALERT


