
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

-

-

-
-

-
-

-
-

-

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

VLISSINGEN, 
STAD AAN ZEE 

SCHELDEKWARTIER 

Woensdag 7 december 2022 
Redactie: afdeling Communicatie 
postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografe: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld 

VERGADERINGEN 
Informatiebijeenkomst 
8 december 2022 

Raadsvergadering 
15 december 2022 

De vergaderingen kunnen fysiek 
worden bijgewoond, maar zijn 
ook te volgen via de live 
audiostream: https://vlissingen. 
raadsinformatie.nl. 

Aanvang 19.30 uur 

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

PARKEREN FEEST-
DAGEN 
Vanaf zaterdag 17 december 
2022 tot en met maandag 2 
januari 2023 kunnen inwoners 
en bezoekers gratis parkeren 
op straat in Vlissingen. Dit geldt 
voor parkeerplekken waar nor 
maal gesproken betaald parke 
ren van toepassing is. Het gratis 
parkeren geldt dus niet op par 
keerplekken voor vergunning 
houders. 

Parkeergarages 
Vanaf zaterdag 17 december 
2022 tot en met maandag 2 
januari 2023 geldt overdag van 
9.00 tot 18.00 uur in de parkeer 
garages De Fonteyne en Schel 
deplein een uurtarief van ˜ 0,80. 
Dit is gelijk aan het gebruikelijke 
avondtarief. 

www.vlissingen.nl/parkeren 

STADHUIS GESLOTEN 
Op dinsdag 20 december 2022 
is het stadhuis vanaf 15.00 uur 
gesloten. We zijn tot 15.30 uur 
telefonisch bereikbaar. Wij zijn u 
graag weer van dienst op woens 
dag 21 december 2022 vanaf 
08:30 uur. 

Meer informatie kunt u vinden 
op onze website: 
www.vlissingen.nl/nieuws 

ABONNEREN OP 

BODEMONDERZOEK 
In het gebied tussen de Buitenha-
ven en Ritthem werken de regio 
en de Rijksoverheid aan de rea-
lisatie van een stadslandgoed. 
Onderdeel van het stadslandgoed 
is de realisatie van het Justitieel 
Complex Vlissingen. Dit is onder-
deel van het compensatiepakket 
Wind in de zeilen. 

Ontplofbare oorlogsresten 
Voordat de bouw kan starten, 
worden er verschillende onderzoe-
ken op de locatie uitgevoerd. Zo 
start binnenkort het onderzoek of 
er nog ontplofbare oorlogsresten in 
de bovenste grondlagen zitten. 

Op woensdag 7 december 2022 
start de 1e fase van dit onderzoek. 
Dit wordt gedaan door een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in het veilig 
opsporen van ontplofbare oor-
logsresten. Op de afbeelding kunt 
u zien waar het onderzoek plaats-
vindt. De planning is dat de 1e fase 
klaar is op 1 februari 2023. 

INSPREEKMOMENTEN 
Op vrijdag 16 december 2022 is 
er weer de mogelijkheid om in 
te spreken voorafgaand aan de 
maandelijkse vergadering van de 
Wmo-adviesraad Vlissingen. 

Voorafgaand aan de vergadering 
wordt er 2 keer 10 minuten vrijge-
maakt voor 2 insprekers. De inspre-
kers hebben maximaal 5 minuten 
per persoon de tijd om in te 
spreken. Daarna is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen door de 
leden van de Wmo-adviesraad. 

Werkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden kunt u 
mogelijk enige overlast ondervin-
den. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn 
om een weg tijdelijk af te sluiten. Dit 
wordt dan vooraf aangegeven. Het 
bedrijf doet zijn best om de overlast 
zo veel mogelijk te beperken. 
De werkzaamheden vinden plaats 
tussen 7:00 en 17:30 uur. 

Wanneer er een (mogelijk) explo-
sief wordt aangetroffen, werkt de 
aannemer volgens een vastgesteld 
protocol, waarmee de veiligheid 
gegarandeerd is. Het is mogelijk 
dat explosieven tijdelijk worden 
bewaard. Dat gebeurt op een veilige 
plaats. De Explosieven Opruimings-
dienst van Defensie en de gemeente 
krijgen dan een seintje. Zij bepalen 
wat er met de gevonden explosie-
ven gebeurt. Als het nodig is om die 
tot ontploffng te brengen, vindt 
dat plaats op een locatie die door 
de burgemeester van de gemeente 
Vlissingen is aangewezen. 

www.vlissingen.nl/lawdelta 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen van het Scheldekwartier? 
Voor updates kunt u @scheldekwartier volgen op Instagram en Facebook. 
Op Instagram staat momenteel een fotowedstrijd online, waarbij u kans 
maakt op een origineel Vlissings cadeau. 

www.scheldekwartier.nl 

ONTMOETINGSAVOND 
Op donderdag 15 december 2022 
organiseert Buurtteams Vlissin-
gen een ontmoetingsavond voor 
mensen in de Bloemenbuurt. Het 
doel is om gezellig samen te eten 
met buurtgenoten en elkaar zo 
(beter) te leren kennen! 

De ontmoetingsavond vindt plaats 
op donderdag 15 december 2022 
vanaf 17.00 uur in het In- en Uit-
loophuis aan de Vincent van 
Goghlaan 241a in Vlissingen. Voor 
de maaltijd vragen wij een eigen 
bijdrage van ˜ 3 per persoon. U 
bent van harte welkom! 

Aanmelden 
Tijdens deze avond is er een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Heeft 

PARTICIPATIEVERORDENING 
Gemeente Vlissingen nodigt november 2022 ingestemd met het 
inwoners en andere belangheb- participatiebeleid. Aansluitend op 
benden uit om mee te denken het beleid is ook de concept Par-
over de Participatie- en inspraak- ticipatie- en inspraakverordening 

u interesse om aan deze gezel-
lige avond deel te nemen? U kunt 
zich uiterlijk tot 12 december 2022 
aanmelden via 06 29682790 of 
swattel@vlissingen.nl. 

www.vlissingen.nl/buurtteams 

Aanmelden 
Wilt u graag inspreken bij de Wmo-
adviesraad op 16 december 2022? 
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar 
vlissingenwmoadviesraad@gmail.com 
onder vermelding van uw naam, 
telefoonnummer en een korte toe-
lichting van het onderwerp dat u 
wilt bespreken. De secretaris van de 
Wmo-adviesraad neemt vervolgens 
uiterlijk de maandag voor de verga-
dering, telefonisch contact met u 
op om verdere afspraken te maken. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

verordening Vlissingen 2023. 
Voordat we deze voorleggen 
aan de gemeenteraad, kunt u 
de conceptverordening van 30 
november 2022 tot 31 januari 
2023 inzien in de hal van het 
stadhuis en digitaal op de pagina 
Participatiebeleid, leidraad en 
verordening. In deze periode 
kunt u ook een inspraakreactie 
geven. 

Waarom participatie? 
Participatie is het vroeg betrekken 
van belanghebbenden bij de voor-
bereiding, uitvoering en evaluatie 
van beleid en projecten. Gemeen-
ten mogen hiervoor zelf spelregels 
afspreken. Duidelijke spelregels 
zorgen dat het participatieproces 
goed gaat. Het is dan voor iedereen 
duidelijk wat van hen wordt 
verwacht en wat zij van anderen 
mogen verwachten. 

Aanpak 
Het college van B&W heeft op 29 

van Vlissingen 2023 opgesteld. 
Deze verordening voegt de huidige 
Inspraakverordening Vlissingen 
(2009) en de Verordening burgeri-
nitiatief Vlissingen (2017) samen 
en vult deze aan met regels over 
participatie, zoals het uitdaagrecht. 
Er zijn geen inhoudelijke wijzigin-
gen doorgevoerd bij de samenvoe-
ging van de verordeningen. 

Inspraakreactie 
Wilt u een inspraakreactie geven? 
Vermeld dan ook uw telefoon-
nummer waarop wij u kunnen 
bereiken voor eventuele vragen. 
De reacties worden verwerkt in 
een voorstel aan de gemeenteraad. 
Als een advies niet wordt overge-
nomen, wordt de reden hiervoor 
aangegeven. Uiteindelijk neemt de 
gemeenteraad een besluit over de 
Participatie- en inspraakverorde-
ning Vlissingen 2023. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

BEKENDMAKINGEN 
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de bekendmakingen 
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.offcielebekendmakin-
gen.nl/zoeken/gemeenteblad. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Toff Vlissingen B.V, Scheldestraat 40 in 
Vlissingen 

Vlissingen, 7 december 2022 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

WMO EN ZELFREDZAAMHEID 
De POV is erg betrokken bij de inwoners die 
door ouderdom, ziekte of een handicap een 
beroep doen op hulp vanuit de Wmo maar de 
noodzakelijke hulp niet, of maar gedeeltelijk 
krijgen. Lange wachtlijsten en telefonische 
mededelingen dat er in de huishoudelijke 
hulp wordt gesneden. 

Wij vinden dit onaanvaardbaar. Er wordt 
door de gemeente ingezet op zelfredzaam-
heid, maar de meeste inwoners die een 
aanvraag doen, zijn vaak niet meer zelfredzaam. Er is meestal al een 
proces aan voorafgegaan van afnemende gezondheid en daardoor toe-
nemende problematiek die dan wordt gevolgd door vraag om hulp. 
Als er dan wordt aangestuurd op eigen kracht, is dat ongepast en bij-
zonder grievend. Hulpbehoevenden moeten de zorg krijgen die ze 
nodig hebben, de gemeente heeft immers een zorgplicht. 

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft, neem contact met 
ons op via onderstaande gegevens. 

Annemarie Geerink 
Raadslid POV 
annemariegeerink@povlissingen.nl 
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