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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 

BEDANKT! ZESTIENDE BLAUWE VLAG 
Op donderdag 9 mei hee˜ wet-
houder Els Verhage in Ouddorp 
de Blauwe Vlag en de certiÿcering 
voor 2019 in ontvangst genomen. 
Het was een feestelijke dag waar-
bij het belang van natuur en mens-
vriendelijke recreatie en toerisme 
voor gemeenten, stranden en 
jachthavens werd benadrukt. 

De Blauwe Vlag is een internati-
onale milieu-onderscheiding, die 
jaarlijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die aan de cam-
pagne deelnemen en aangetoond 
hebben schoon en veilig te zijn. 
De Blauwe Vlag staat onder meer 

voor zwemwater van een uitsteken-
de kwaliteit, een strand dat wordt 
schoongehouden en de aanwezig-
heid van voldoende douches, toilet-
ten en afvalbakken. Ook dienen er 
reddingsmaterialen en een EHBO 
post op het strand aanwezig te zijn 
en moeten er voorlichtingsactivitei-
ten worden georganiseerd over be-
scherming van het natuurlijk milieu 
van zee, strand en duinen. 

Het Badstrand en het Nollestrand 
zijn voor de 16e keer op rij onder-
scheiden met een Blauwe Vlag. 

www.vlissingen.nl/strand 
De gemeente bedankt alle inwoners voor de complimenten en waarde-
ring voor de collega’s van team Stadsbeheer. Zij waren na het Bevrij-
dingsfestival alweer vroeg op pad om de stad weer schoon te maken. 

Woensdag 15 mei 2019 
Redactie: afdeling 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 
16 mei 2019 

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

ABONNEREN OP 
BEKENDMAKINGEN 

Op de website vindt u meer info: 

www.vlissingen.nl/ 
bekendmakingen 

VANDALISME IN VLISSINGEN 
AGENDA Op dit moment zijn er ongeveer doen om de schade te herstellen. 

15 bomen beschadigd op de Singel In het najaar moeten we daarom WMO-ADVIESRAAD 
in Vlissingen door vandalisme. Al nieuwe bomen planten. De kosten 
een tijd worden de bomen bewerkt van deze acties bedragen ongeveer Op vrijdag 17 mei 2019 verga 
met een scherp voorwerp. € 300 per boom. Zonde van het dert de Wmo-adviesraad Vlis 

geld. Helpt u mee om vandalisme te singen in de Tanganrogzaal van 
De gemeente kan hier niets aan voorkomen? het stadhuis in Vlissingen, Paul 

Krugerstraat 1. U bent van harte 
welkom om gebruik te maken 

BESTRIJDING JAPANSE HERDENKING 16 MEI van de inspreekmogelijkheid, of 
om vrijblijvend bij ons inloop 

Op 16 mei organiseert le Souve- spreekuur (+/-12.00-12.30 uur) DUIZENDKNOOP 
binnen te lopen. Als u wilt inspre nir Français een herdenking voor 
ken, kunt u een afspraak maken 

te gestart met het bestrijden van Deslaurens. met de heer Klaver, voorzitter 
de Japanse duizendknoop. Deze van de Wmo-adviesraad via (06)- 
bladplant laat zich onder de grond Deze Franse generaal en zijn man- lang genoeg op om veel militairen 54792503 of het secretariaat via 
niet tegenhouden en kan scha- schappen probeerden de Duitsers de kans te geven naar Breskens te wmoadviesraad@vlissingen.nl. 
de aanrichten aan verhardingen, in mei 1940 in Zeeland tegen te ontsnappen. Deslaurens liet daarbij 
zwakke funderingen en hellingen. houden, maar de overmacht dwong op17 mei 1940 het leven. 
Op negen plaatsen in de gemeente hen tot terugtrekken. Toen Vlissin- De herdenking vindt plaats om 

Dinsdag 14 mei is de gemeen- de in 1940 gesneuvelde generaal 

OMLEIDING FIETSERS wordt de plant met verschillende gen niet te houden bleek, vluchtten 14.00 uur bij het monument op de 
bestrijdingsmethodes verwijderd. kunt u maatregelen nemen om de de Fransen over de Westerschelde. hoek van de Prins Hendrikweg. 

Op maandag 20 mei van 7.00 tot plant te bestrijden zoals uitgraven Deslaurens en een kleine groep 
18.00 uur wordt al het fetsver A˜ankelijk van de bereikbaarheid van de plant, maaien of plukken. getrouwen hielden de vijand net www.vlissingen.nl/75 
keer op de Paul Krugerstraat (ter van de groeiplaats past de gemeente Door de groeikracht laat de dui-
hoogte van het kruispunt bij de een methode toe. Hierin kan wor- zendknoop ook weinig ruimte over 
Keersluisbrug) omgeleid via de den afgewisseld tussen maaien, voor andere planten en dat is on- ORGELCONCERTEN ZOMER 2019 Hermesweg. Die dag worden handmatig plukken en verwijderen gunstig voor de biodiversiteit. Wij 
kabels en leidingen onderdoor van de wortels. Bij het jaarlijks uit- vragen u daarom te letten op deze In de maanden juli en augustus 26 juli: Vincent de Ridder 
de Paul Krugerstraat gestoken voeren van deze taak verdwijnt uit- plant. Ziet u de Japanse duizend- worden er orgelconcerten geor- (Arnemuiden) 
door middel van een gestuurde eindelijk de plant of blij° beperkt in knoop in de openbare ruimte? Dan ganiseerd in de Sint Jacobskerk in 2 augustus: Rien Balkenende 
boring. omvang. Bij de bestrijding worden kunt u dat melden via onze website. Vlissingen. De concerten beginnen (Middelburg) 

geen chemische bestrijdingsmidde- iedere vrijdag om 12.00 uur. 9 augustus: Everhard Zwart 
len gebruikt. Ook in uw eigen tuin www.vlissingen.nl/meldingen (Capelle a/d IJssel) 

BLAUWE VLAG 
Vlissingen mag er trots op zijn dat, mede door 
de inzet van de strandbeheerder, op het Bad-
strand en het Nollestrand al 16 jaar de Blauwe 
Vlag gehesen mag worden. De Blauwe Vlag is 
een internationaal keurmerk. Het betekent dat 
de stranden schoon en veilig zijn. Zo moet het 
zwemwater van goede kwaliteit zijn, moet er 
een reddingsbrigade aanwezig zijn en moeten 
er voldoende toiletten zijn. Tevens moet het 
strand toegankelijk zijn voor mindervaliden. 
Nu ligt er bij het badstrand een mooie helling-
baan, zodat mindervaliden zonder problemen 

met hun rolstoel op het strand kunnen komen. Wat er echter ont-
breekt, is een plateau waar de mindervaliden met hun rolstoel plaats 
kunnen nemen. Daarom hebben D66 en CDA het college van B&W 
gevraagd om met betonplaten een voldoende groot plateau te creëren, 
zodat ook mindervaliden van de zon en het uitzicht kunnen genieten. 

Coen Bertijn, fractievoorzitter CDA 
e-mail: coenbertijn@gmail.com 

Het rooster is als volgt: 16 augustus: Steven Knieriem 
5 juli: Hans van der Mei- (Goes) BEKENDMAKINGEN 

den (Noorwegen) 23 augustus: Bob van der Linden 
12 juli: Vincent van Laar (Utrecht) U kunt bekendmakingen van de gemeente 

(Groningen) 30 augustus: Andreas Meisner Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
19 juli: Henk G. van Putten (Altenberg) zoek.o˛cielebekendmakingen.nl/zoeken/ 

(Oud-Beijerland) gemeenteblad. De volledige teksten zijn 
daar te vinden. 

Wijzigingsplan 
- Het op 7 mei 2019 vastgestelde wijzigings-
plan ‘Middengebied, eerste planwijziging’ 
ligt ter inzage vanaf 16 mei t/m 26 juni 2019. 

Melding activiteitenbesluit 
- Het starten van het bedrijf Schelde Gears 

B.V. aan de Visserijkade in Vlissingen. 
- Maatwerkvoorschri°en voor het lozen van 

afvalwater zonder vetvangput aan de Na-
turistenvereniging  Zeelandia aan de  Kor-
tenswegje 2 te Ritthem 

Vlissingen, 15 mei 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

www.vlissingen.nl/meldingen
www.vlissingen.nl/75
mailto:wmoadviesraad@vlissingen.nl
https://12.00-12.30
www.vlissingen.nl
mailto:communicatie@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl/strand



