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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 

ACTIVITEITEN 75 JAAR 

gelegd voor de slachto� ers van de 

ZWEMMENDE REDDERS 
SLAG OM DE SCHELDE 
Het themajaar ‘75 jaar Slag om de 
Schelde’ is in volle gang. Ook tij-
dens de zomermaanden vinden er 
allerlei activiteiten plaats. De acti-
viteiten nemen u mee terug in de 
tijd en laten zien wat deze gebeur-
tenis voor Vlissingen betekent. 

Indiëherdenking 
In het kader van de 75 jarige her-
denking van de Slag om de Schel-
de en de Tweede Wereldoorlog or-
ganiseert de gemeente Vlissingen 
met medewerking van de Stichting 
Samenwerking Vlissingen - Ambon 
en de Koninklijke Harmonievereni-
ging Ons Genoegen op donderdag-
avond 15 augustus 2019 een Indië-
herdenking. 
Tijdens deze herdenking zal de 
oorlogsgeschiedenis van voormalig 
Nederlands Indië tot de capitula-
tie van Japan op 15 augustus 1945 
worden herdacht. Een (oorlogs) 
geschiedenis die voor veel Vlissing-
se inwoners met een Molukse of 
Indische achtergrond of met fami-
liebanden daar belangrijk is en het 
daarom waard is om ook in Vlissin-
gen te herdenken. 
De herdenking zal gehouden wor-
den op de Noorderbegraafplaats te 
Vlissingen aan de President Roose-
veltlaan 766. Tijdens de herden-

AANMELDEN ORGANISATIES 
VRIJWILLIGERSMARKT 
Op 12 september 2019 organiseert 
het Vrijwilligerspunt Vlissingen 
samen met Samen Vrijwillig ( 
Stichting Welzijn Middelburg) en 
HZ University of Applied Sciences 
weer een grote Vrijwilligersmarkt. 

Vrijwilligersorganisaties krijgen de 
gelegenheid om hun organisatie te 
presenteren, nieuwe vrijwilligers te 
werven en andere vrijwilligersor-

king worden 
er bloemen 
gelegd voor de slachto˜ers van de 
Japanse bezetting. De plechtigheid 
begint om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 20.00 uur. Na a˛oop van 
het o˝ciële gedeelte is er een infor-
mele bijeenkomst in de aula van de 
begraafplaats met ko˝e/thee. 

Lezing ‘Militaire operaties in de 
Scheldemonding, 1944’ 
Op 21 augustus vindt in de Zeeuw-
se Bibliotheek Vlissingen de lezing 
‘Militaire operaties in de Schelde-
monding, 1944’ plaats. 
De lezing start om 19.00 uur met 
een opening van de dagvoorzit-
ter ZB| Planbureau en Bibliotheek 
van Zeeland. Dr. Tobias van Gent 
start om 19.15 uur met de lezing 
‘De Slag om de Schelde, 1944’ en 
om 20.00 uur vervolgt Hans Sak-
kers met ‘Uitvoering van operatie 
Infatuate (de geallieerde aanval op 
Walcheren)’. Er is gelegenheid voor 
het stellen van vragen en om 21.00 
uur wordt de avond afgesloten met 
een drankje. Aanmelden is gra-
tis, maar moet vooraf wel gemeld 
worden via vlissingen@dezb.nl. 
U bent van harte welkom! 

www.vlissingen.nl/75 

Het afgelopen weekend hebben reddingsbrigades uit verschillende lan-
den gestreden op het strand van Vlissingen. Dit zijn de winnaars van 
het Lifesaving Event Flushing! 

ROLL OF HONOUR 
Als je de ontwikkelingen in de wereld volgt, kun 
je concluderen dat het niet goed gesteld is met 
vrede en veiligheid. Toch is er een groot gebied 
waar al meer dan 70 jaar vrede, veiligheid en 
voorspoed heerst. Waar menselijke waardigheid 
onschendbaar is en door democratie en rechts-
staat wordt gegarandeerd. Waar de krachten 
zijn gebundeld om samen wetenschappelijke en 
economische vooruitgang te bevorderen. Waar 
de rijke verscheidenheid van talen en culturen 
wordt gerespecteerd. 

Dat gebied is de EU. 

Dit jaar herdenken we dat 75 jaar geleden de Slag om de Schelde woed-
de. Jonge mannen uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Canada, 
ver weg van huis en haard, o˜erden hun levens voor onze vrijheid. Op 
31 augustus is de landelijke herdenking in Terneuzen. Op 30 augustus 
worden bij Uncle Beach de namen onthuld van alle bij de bevrijding 
van Vlissingen gesneuvelde soldaten, dankzij de ÿnanciële bijdrage 
van velen. Komt u ook? www.oorlogsjarenvlissingen.nl. 

Josephine Elliott, Raadslid D66 
E-mail: elliott.hilverdink@gmail.com 

KOOPZONDAGEN IN AUGUSTUS 
Ondernemers in de binnenstad 2018 (laatste zondag van augus-
willen de toeristen in Vlissingen tus) is het gratis parkeren op de 
nog beter bedienen. Daarom zijn parkeerterreinen bovengronds. In 
op alle zondagen in augustus veel de parkeergarages Scheldeplein en 
winkels open in de binnenstad. Fonteyne moet u altijd betalen, óók 

op de laatste zondag van de maand. 
De gemeente vraagt speciale aan-
dacht voor het betaald parkeren op www.vlissingen.nl/parkeren 
de zondagen. Alleen op 26 augustus 

ganisaties te 
ontmoeten. 
Organisaties 
kunnen zich 
tot uiterlijk 
1 september 
aanmelden. 
Kijk voor meer infor- BURENDAG OOK VOOR 
matie op de website. 

BUURTORGANISATIES 
www.vrijwilligerspuntvlissingen.nl. 

Buurtorganisaties hebben de afge-
lopen jaren met het uitvoeren van 

Woensdag 14 augustus 2019 
Redactie: Team Klantcontact en 
Communicatie 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografe: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld. 

VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
22 augustus 2019 

Commissie 
Algemeen en Sociaal 
29 augustus 2019 

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

BEKENDMAKINGEN 

U kunt bekendmakingen van de 
gemeente Vlissingen digitaal 
raadplegen via https://zoek.off 
cielebekendmakingen.nl/zoe-
ken/gemeenteblad. De volledige 
teksten zijn daar te vinden. 

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 

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. 

BEWUST(ER) 
OMGAAN MET 
DRINKWATER 

Er zijn talloze manieren om een-
voudig water te besparen. Tips 
hiervoor zijn terug te vinden op 
de gratis af te halen stickervellen 
van Evides in de hal van het stad-
huis. De tips zijn ook te vinden 
op de website www.evides.nl/ 
waterbesparen. 

leuke en duurzame activiteiten 
een belangrijke rol gespeeld op 
Burendag. Tot en met 16 augustus 
2019 kunnen buurtorganisaties 
een aanvraag indienen voor een 
Burendagactiviteit. Een bedrag 
van maximaal € 350 wordt uitge-
keerd om voor én met uw buurt 
iets aan te pakken. 

Het Oranje Fonds hee˙ voor Buren-
dag een aangepaste aanvraagproce-
dure. Sneller en makkelijker. Om 
voor een toekenning in aanmer-

king te komen, moet uw aanvraag 
aan alle voorwaarden voldoen. Als 
u vragen hee˙, kunt u mailen naar 
het Burendag team via burendag@ 
oranjefonds.nl. De criteria van het 
Oranje Fonds zijn te vinden op de 
website van het Oranje Fonds en de 
gemeente Vlissingen. 

www.oranjefonds.nl/aanvragen 

jdekraker
Notitie
Tekst invoegen:De wedstrijd bestond uit 12 onderdelen voor 2 categorieën. 

jdekraker
Notitie
Tekst invoegen: Wethouder Els Verhage hing de medailles om.
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