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B L A U W  
G E R U I T E  K I E L  
NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS 
VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN 

VLISSINGEN, 
STAD AAN ZEE 

ZEEUWSE TESTPILOTS 
Het kabinet werkt continu aan de 
beheersing van het coronavirus en 
aan mogelijkheden voor een slim-
me en veilige heropening van de 
samenleving. De Vereniging Ne-
derlandse Poppodia en Festivals 
(VNPF), Nationale Monumen-
tenorganisatie, de Museumver-
eniging en het kabinet kondigden 
dinsdag 6 april aan van start te 
gaan met een testpilot bij culture-
le instellingen in heel Nederland, 
zo ook in Zeeland. 

CULTUURWERF 
Per 1 augustus stopt Onno Bakker 
als directeur Cultuurwerf. Bakker 
vindt het na 10 jaar tijd om het 
stokje over te dragen. De komen-
de edities van Bevrijdingsfestival 
Zeeland en Festival Onderstroom, 
die in verband met coronamaatre-
gelen op aangepaste wijze plaats-
vinden, worden nog onder zijn 
leiding georganiseerd. 

Tien jaar lang hee˜ Onno Bakker 
met veel enthousiasme op profes-
sionele wijze leidinggegeven aan de 
Cultuurwerf. In die periode hee˜ 
hij door de forse bezuinigingen het 
Beeldend Kunstencentrum de Wil-

Cultuurinstellingen kunnen niet 
wachten om weer even open te zijn 
voor hun kerntaak: een cultureel 
programma bieden voor de samen-
leving. De pilotfase moet uitwijzen 
hoe bereidwillig het publiek is, en 
wat logistiek haalbaar is voor alle 
organisaties om een veilige bele-
ving van cultuur in de toekomst 
mogelijk te maken. Het gaat bij de 
concerten alsnog om een zittend 
concert waarbij alle veiligheids- en 
hygiëne-eisen gelden zoals de 1,5 
meter afstand tussen de bezoekers. 

Om toegang te krijgen tot de acti-
viteiten uit de pilots is het noodza-
kelijk dat elke bezoeker zich binnen 
40 uur voor aanvang laat testen. In 
Zeeland is deze testlocatie in Geers-
dijk. De afspraak hiervoor moet 
worden ingepland via de website 
www.testenvoortoegang.nl. Voor de 
activiteiten in deze pilots worden 
alleen testresultaten geaccepteerd 
die zijn ingepland via Testen voor 
Toegang. Een testuitslag van de re-
guliere GGD-teststraat of een zelf-
test zijn dus niet voldoende. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

STADSLANDGOED NIEUWERVE 
Partij Souburg-Ritthem maakt zich sterk voor 
de realisatie van Stadslandgoed Nieuwerve op 
de voormalige Marinierskazerne locatie. Een 
nieuwe groene long bij het prachtige dorp 
Ritthem. Uit onderzoeken voor de totstand-
koming van de Strategische Visie 2040 benoe-
men veel inwoners het belang van meer groen. 
Het Justitieel complex komt in het noord-
oostelijk deel van het terrein, met een brede 
groene zone aan de oostzijde richting Ritthem. 
Voor het hele terrein is een visie opgesteld. Ge-

streefd wordt naar een gebiedsontwikkeling met een maximale maat-
schappelijke meerwaarde: bos, lanen, weides, gras en water. 

Groene long 
Daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Meerdere partijen, bijvoor-
beeld Rijk en Provincie, zullen moeten bijdragen, maar zeker ook onze 
gemeente. Er is gelukkig een reserve gevormd van compensatiegelden 
Wind in de Zeilen en daaruit kan een passende bijdrage toegevoegd 
worden aan de ontwikkeling van deze groene long. 
Op verschillende momenten kunnen omwonenden en ondernemers 
meedenken over de invulling van het Stadslandgoed. 

Rijnco-Jan Suurmond, Partij Souburg-Ritthem 
Tel. 06 23 59 77 47, e-mail rjsuurmond@zeelandnet.nl 
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VERGADERINGEN 

De vergaderingen zijn vanwege 
de coronamaatregelen voor 
publiek alleen te volgen via de 
live audiostream: 
https://vlissingen.raads 
informatie.nl. 

Raadsvergadering 
15 april 2021 

Commissie Ruimte 
22 april 2021 

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 

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

Ter inzage 
De naamgeving voor straatnamen: Zerni-
keweg, Einthovenweg, Lorentzweg en Zee-
manweg op de Kenniswerf, liggen vanaf 15 
april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage 
in de publiekshal van het stadhuis aan de 
Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen. 

De naamgeving voor straatnamen: Klipper-
kade, Brik en Brak op de Westelijke Land-
tong van de Binnenhaven, liggen vanaf 15 
april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage 
in de publiekshal van het stadhuis aan de 
Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen. 
Melding Activiteitenbesluit 
Wasserij Vrijburg, Productweg 5 in Vlis-
singen 

Verleende omgevingsvergunningen 
Grand Hotel Britannia, Boulevard Evertsen 
244 in Vlissingen 

Vlissingen, 14 april 2021 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 
4380 GV Vlissingen 

DE DEMPO 

Wethouder Stroosnijder en l’escaut directeur Van Deemter onderteken-
den een koopovereenkomst voor het project ‘De Dempo’ (Scheldekwar-
tier). Er komen 80 huurappartementen op de locatie tussen de Van Dis-
hoeckstraat en het Stumphiuspark. Oplevering verwacht voor eind 2023. 

GROTERE TERRASSEN
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Fototentoonstelling 
Van 12 april t/m 31 mei is op het 
bolwerk in Middelburg een buiten 
fototentoonstelling “OPEN” over 
depressiviteit. Een grote groep jon-
ge ervaringsdeskundigen maken 
hier mentale kwetsbaarheid zicht-
baar en beter bespreekbaar. Op 
woensdagavond 14 april wordt ini-
tiatief OPEN o°cieel geopend door 
Frank Rothuis, domeindirecteur 
HZ UAS en Carla Doorn, wethou-
der gemeente Middelburg tijdens 
de Daily Mile Talk. 

lem 3 moeten sluiten en is poppo-
dium De Piek afgestoten. Maar er 
waren ook hoogtepunten, zoals de 
groei van het Bevrijdingsfestival tot 
het grootste gratis festival van Zeel-
and en het jaarlijks organiseren van 
Festival Onderstroom. 
Het organiseren van twee festivals 
van dit formaat is voor Bakker niet 
meer goed te combineren met zijn 
werkzaamheden als directeur van 
het Zeeuws maritiem muZEEum. 
In verband met het afscheid van 
Bakker stelt het bestuur van de 
Stichting voor Kunst & Cultuur 
binnenkort de vacature voor een 
nieuwe directeur open. 

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Vlissingen hee° ook voor 2021 
besloten om grotere terrassen bij 
horecabedrijven toe te staan. Dit 
is mogelijk vanaf het moment dat 
de horeca (gedeeltelijk) open mag 
met de voorwaarden die op dat 
moment gelden. 

Aanvraag indienen 
Iedere horeca ondernemer in de 
gemeente kan een aanvraag indie-
nen. Alleen de horecabedrijven aan 

OPEN 
Jongeren en jongvolwassenen 
moeten door de coronamaatrege-
len op relatief veel leefgebieden 
inleveren terwijl zij zelf door-
gaans niet tot een risicogroep be-
horen. Voor een deel van de jonge-
ren en jongvolwassenen gaat deze 
coronaperiode gepaard met toe-
nemende gevoelens van somber-
heid, eenzaamheid en angst. Het 
is erg belangrijk dat deze jongeren 
goed worden geholpen. Preventie 
is ontzettend belangrijk. 

Magazine 
HZ University of Applied Scien-
ces, Stichting Openmind, gemeen-
te Middelburg en GGD Zeeland 
hebben daarom de handen ineen-
geslagen en het initiatief OPEN op-
gezet. Zo hebben zij het Magazine 
“OPEN” gemaakt. In dit magazine 
staan initiatieven die kunnen hel-
pen om in deze bijzondere tijden 
goed in uw vel te blijven zitten. 

de Scheldestraat en de Aagje De-
kenstraat zijn uitgesloten. Ook on-
der normale omstandigheden is een 
terras daar niet toegestaan. 

Meer informatie 
Om in aanmerking te komen, is het 
nodig om een aanvraag in te die-
nen. Alle informatie hierover vindt 
u op de pagina Tijdelijke vergroting 
terrassen horeca. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

MANTELZORG WAARDERING 
Woont u in de gemeente Vlissin- tel.: 0118-553530. De waardering 
gen en krijgt u hulp van één of van gemeente Vlissingen bestaat 
meerdere mantelzorgers? uit bonnen met een totale waarde 

van €35 die u kunt inleveren bij de 
Tot en met 30 april kunt u de man- plaatselijke ondernemers. Wacht 
telzorg waardering 2021 aanvragen niet langer en vraag de waardering 
via www.mantelingwalcheren.nl of aan! 
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