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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
21 maart 2019 

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

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 onder 
staande gemeentelijke website 
vindt u meer informatie. 

www.vlissingen.nl/ 
bekendmakingen 

WMO-ADVIESRAAD 

Op vrijdag 15 maart 2019 ver 
gadert de Wmo-adviesraad Vlis 
singen in de Tanganrogzaal van 
het stadhuis in Vlissingen, Paul 
Krugerstraat 1. U bent van harte 
welkom om gebruik te maken 
van de inspreekmogelijkheid, of 
om vrijblijvend bij ons inloop 
spreekuur (+/-12.00-12.30 uur) 
binnen te lopen. Als u wilt inspre 
ken, kunt u een afspraak maken 
met de heer Klaver, voorzitter 
van de Wmo-adviesraad via (06)- 
54792503 of het secretariaat via 
wmoadviesraad@vlissingen.nl. 

WERKEN OP 
AFSPRAAK 

De gemeente werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maakt u 
op de website www.vlissingen. 
nl/contact of telefonisch van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30-17.00 uur via telefoonnum 
mer 14 0118. Weet u dat u een 
aantal zaken ook direct online 
kunt regelen? Zoals bijvoorbeeld 
het aanvragen van een parkeer 
kaart, het doorgeven van een 
verhuizing of het opvragen van 
een uittreksel. Ziet u op straat, in 
de brandgang of in een andere 
openbare ruimte dingen waar 
van u denkt dat het gemaakt of 
opgeruimd moet worden? Ook 
dat kunt u online melden. Daar 
naast kunt u online een melding 
doen over de manier waarop wij 
onze taken uitvoeren of hoe wij 
u behandelen. 

VERKIEZINGEN 
Op woensdag 20 maart 2019 kunt 
u uw stem uitbrengen voor de ver-
kiezing van de leden van Provinci-
ale Staten van Zeeland en de leden 
van het algemeen bestuur van het 
Waterschap Scheldestromen. 

A°ankelijk van uw nationaliteit 
kan het zijn dat u alleen een oproep 
ontvangt voor de Waterschapsver-
kiezing. Bent u voor beide verkie-
zingen kiesgerechtigd, dan ont-
vangt u 2 stempassen. Als u niet 
in de gelegenheid bent om zelf te 
stemmen, is het mogelijk om ie-
mand anders een volmacht te ver-
lenen. Deze persoon mag namens u 
uw stem uitbrengen. Dit kan via een 

onderhandse volmacht door op de 
achterkant van de stempas de naam 
in te vullen van degene die voor u 
gaat stemmen. Ook kunt u schrif-
telijk iemand machtigen, dan krijgt 
degene die namens u gaat stemmen 
een volmacht toegestuurd. Om in 
een andere gemeente te kunnen 
stemmen, moet u een kiezerspas 
hebben. Voor de Provinciale Staten 
kunt u dan stemmen in elk stembu-
reau binnen de provincie Zeeland 
en voor de Waterschapsverkiezing 
binnen het waterschap waarvoor u 
kiesgerechtigd bent. Meer informa-
tie kunt u vinden op de website. 

www.vlissingen.nl/verkiezingen 

OMLEIDING FIETSERS 
POORTERSWEG 
Vanaf maandag 18 maart 2019 is 
er voor ÿetsers en voetgangers een 
omleiding van en naar industrie-
terrein Poortersweg. Zij kunnen 
dan gebruik maken van de Oos-
terhavenweg en het viaduct over 
de Poortersweg. Deze omleiding 
is gemaakt om de veiligheid op de 
Poortersweg te verhogen. 

Vanaf begin mei 2019 wordt ook het 
langzaam verkeer over de Ooster-
havenweg en het viaduct omgeleid. 

De Poortersweg is dan afgesloten 
voor alle verkeer. Het overig verkeer 
volgt tijdens de werkzaamheden 
aan de Poortersweg de omleiding 
via de A58 en de Marie Curieweg. 
De bypass voor ÿetsers en voetgan-
gers werd vrijdag 8 maart geasfal-
teerd, zodat de omleidingsroute op 
tijd klaar is. 

www.vlissingen.nl/ 
bedrijventerreinsouburg 

Op 9 maart kwamen weer een boel Zeeuwen en Vlamingen in actie voor 
een Schone Schelde. Zeeuwse gemeenten, bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties bundelden wederom de krachten en hielden opruimac-
ties. Ook in de Vlissingse Buitenhaven en Ritthem stroopten vrijwilli-
gers de mouwen hoog op. 

Op zaterdag 8 juni a.s. wordt in 
Oost-Souburg en in Vlissingen 
weer een dag voor de amateur-
kunst georganiseerd (10.00 – 
16.00 uur). 

In Oost-Souburg worden de acti-
viteiten gecoördineerd door Mu-
ziekvereniging Vlijt en Volharding, 
in Vlissingen door de Koninklijke 
Harmonie Ons Genoegen. Naast 
(muzikale) presentaties van (mu-
ziek)verenigingen en koren (die 
hierbij worden uitgenodigd te rea-
geren) is er gelegenheid voor ama-
teurkunstenaars uit verschillende 

AMATEURKUNST 
disciplines om te exposeren en op 
die manier elkaar en het publiek te 
laten genieten van hun activiteiten 
op o.a. het gebied van beeldende 
kunst. Er is per deelnemer maxi-
maal één marktkraam beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor Oost-Souburg bij 
Lambert Prevoo (lprevoo@zee-
landnet.nl, 0118-463369). Voor 
Vlissingen is de coördinator Jack de 
Boo van Uijen (bvu@zeelandnet.nl, 
06-53680559). Uw opgave met ver-
melding van wat u wilt presenteren 
moet uiterlijk 15 april worden inge-
diend. 

en leent zich daardoor ook goed als 
startpunt om met andere mantel-
zorgers een wandeling over de Bou-
levard te maken. De eerstvolgende 
bijeenkomst staat gepland op 19 
maart 2019. Voor alle bijeenkom-
sten geldt: vrije inloop vanaf 19.00 
uur. Aanmelden bij Manteling via 
info@mantelingwalcheren.nl (o.v.v. 
Mantelzorgcafé voor mantelzor-
gers) of bel ons via 0118-553530. 
Aanmelden is niet verplicht, maar 
wordt wel op prijs gesteld. 

MANTELZORGCAFÉ 
Dinsdag 19 maart is de maan-
delijkse ontmoetingsavond voor 
mantelzorgers in Mantelzorgcafé 
‘De Herberg’ in Vlissingen. Man-
telzorgers ontmoeten elkaar hier 
voor een goed gesprek of een kop-
je ko°e of thee om even op adem 
te komen. 

Gezelligheid, elkaar ontmoeten, er-
varingen en informatie delen, staan 
centraal. Het Mantelzorgcafé is op 
het Bellamypark 151 in Vlissingen 

VIP-AVONDEN 
Wilt u weten hoe de Vlissingse po-
litiek precies werkt? Op 11 april en 
27 juni zijn er twee VIP-avonden 
waarop u uitleg krijgt en vragen 
kunt stellen. 

De raadsleden die als gastheer/-
vrouw optreden, vertellen iets over 

DE ZORG BLIJFT ONZE ZORG 

BEKENDMAKINGEN 
U kunt bekendmakingen van de gemeente 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.o°cielebekendmakingen.nl/zoeken/ 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn 
daar te vinden. 

Activiteitenbesluit 
Maatwerkvoorschri˜en voor het lozen van 
afvalwater zonder vetvangput aan de Aldi 

zichzelf en het raadswerk. De bur-
gemeester doet vervolgens het 
welkomstwoord waarna de verga-
dering begint. Aansluitend kunt u 
napraten onder het genot van een 
borrel. U kunt zich aanmelden per 
e-mail via gri˝e@vlissingen.nl. 

Zorg voor iedereen en bereikbaar voor ieder-
een die het nodig hee˜. Dat was ook de strek-
king van het amendement die de SP samen 
met lijst Duijndam hee˜ ingediend tijdens de 
besluitenraad van 28 februari. Het college hee˜ 
nu de opdracht van de Raad gekregen om de 
projectleider ervan bewust te maken dat zij de 
burgers op een gedegen, adequate wijze moe-
ten voorlichten over de mogelijkheden van het 
kiezen voor de juiste zorg. We zijn het aan onze 
burgers verplicht om te laten weten waar ze aan 
toe zijn. En dat het Vlissings Zorgloket niet al-

leen gaat om budgettair vriendelijke oplossingen maar voor de beste 
zorg oplossing voor iedereen...Iedereen hee˜ recht op de juiste zorg en 
de eigen regie daar waar het kan! 

Priscilla Kuipers, Fractievoorzitter SP Vlissingen 
E-mail: priscilla_kuipers@hotmail.com 

gevestigd aan de Glacisstraat 22 te Vlissingen. 

Omgevingsvergunning 
Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. & 
Damen Shiprepair Vlissingen B.V., De Wil-
lem Ruysstraat 99 te Vlissingen 

Vlissingen, 13 maart 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 
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