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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
31 oktober 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 

RIJBEWIJSKEURING 

Automobilisten kunnen zich via 
Regelzorg Rijbewijskeuringen 
op 17 oktober in Woon-zorgcen-
trum Ter Reede, Vredehofaan 
370, medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 
Een afspraak maken met de arts 
kan via Regelzorg Rijbewijs-
keuringen, tel: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via 
www.regelzorg.nl. Voor de keu-
ring is een Gezondheidsverkla-
ring nodig. 

WAR, WINGS & 
CONCRETE 

ONTWIKKELAARS 
SOUBURG NOORD 
De ontwikkelaars van de 2e en 3e 
fase van Souburg Noord zijn be-
kend: AM Zeeland en Marsaki. 
AM Zeeland en Marsaki zijn al be-
trokken bij de uitwerking van de 
tweede fase van Souburg Noord. 

In de 2e en 3e fase van Souburg 
Noord worden 143 woningen ge-
realiseerd. Vanuit afspraken uit het 
verleden zou BPD nog 70 woningen 
ontwikkelen in Souburg Noord. De 
gemeente, BPD en AM Zeeland zijn 
overeengekomen dat AM Zeeland 
de realisatie van de woningen over-
neemt van BPD. 

Eind juni is het voorlopig steden-
bouwkundig ontwerp gepresenteerd 
aan omwonenden en belangstellen-
den. Mede aan de hand van deze 
bijeenkomsten wordt het deÿnitieve 
ontwerp opgesteld. Centraal staat 
het dorpse karakter en de diversiteit 
aan woningen. De bestaande groen-
structuur blij° behouden en door 
deze te versterken wordt het woon-
gebied verbonden met het land-
schap. Het stedenbouwkundig plan 
en de voorlopige ontwerpen van de 
woningen staan op de website. 

www.souburgnoord.nl 

De drie beelden van wijlen kun-
stenaar Kees Keijzer krijgen deze 
maand een plaats in het groen 
langs de Sloeweg. 

In 1974 zijn de werken aangekocht 
door het ziekenhuis Bethesda. De 
drie ‘Groeisculpturen’ zijn nu eigen-
dom van de gemeente en stonden 
eerst in de tuin van het Van Does-

KUNSTWERKEN KEES KEIJZER 
burgcentrum. Vanwege de verkoop 
van het gebouw zijn ze daar wegge-
haald. Binnenkort krijgen de beelden 
hun nieuwe plaats toegewezen. Ze 
komen het beste tot hun recht in de 
ruimte langs de Sloeweg tussen de ro-
tonde Govert Flincklaan en de krui-
sing Gerbrandystraat. Vanaf het ÿets-
pad, maar ook vanaf de autoweg is er 
dan een fraai uitzicht op de beelden. 

Op vrijdag 11 oktober was het Coming Out Day. Wethouder Rens 
Reijnierse hees samen met een aantal inwoners en betrokkenen de re-
genboogvlag. Met dit gebaar laat de gemeente zien dat iedereen zichzelf 
kan zijn en de vrijheid krijgt, voelt en neemt om dat te laten zien. 

HERDENKING BEVRIJDING 
VLISSINGEN 
De o˛ciële herdenking van de 
Slag om de Schelde en de bevrij-
ding van Vlissingen vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 26 oktober 2019 
in de historische Sint Jacobskerk, 
Oude Markt 2 in Vlissingen. De 
herdenking begint om 11.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. De toe-
gang is vrij, maar het aantal zit-
plaatsen is beperkt. 

o˛ers onder opvarenden van de 
koopvaardij. Om ca. 14.00 uur is er 
een korte ceremonie op Uncle Be-
ach gevolgd door een demonstratie 
van het Korps Commandotroepen. 
Op de avond van de o˝ciële her-
denkingsdag organiseert het Schel-
deloodsenkoor in samenwerking 
met de Koninklijke Harmoniever-
eniging om 20.00 uur een speciaal 
herdenkingsconcert in de Sint Ja-
cobskerk. Meer informatie: www. 

Het programma biedt muziek, toe- scheldeloodsenkoor.nl/optredens. 
spraken en kransleggingen. Ook 
wordt er stilgestaan bij de slacht- www.vlissingen.nl/75 

ONDERZOEK ONDER 
INWONERS EN ONDERNEMERS 
De gemeente wil graag weten wat 
er lee˜ onder de inwoners en on-
dernemers die in de gemeente 
Vlissingen zijn gevestigd. Volgen-
de week ontvangen ruim 7.400 
inwoners en zo’n 2.400 onderne-
mers een uitnodiging om deel te 
nemen aan de Burgerpeiling en 
de Ondernemerspeiling. Beide 
onderzoeken worden uitgevoerd 
door het ona°ankelijk onder-
zoeks- en adviesbureau Het PON. 
Begin 2020 worden de resultaten 
verwacht. 

De Burgerpeiling levert waarde-
volle informatie op waarmee de 
gemeente de omstandigheden en 
behoe°en van de inwoners kan 
inventariseren. Voelt u zich thuis 
in uw buurt? Wat vindt u van het 
aanbod van voorzieningen? En hoe 
beoordeelt u de dienstverlening van 
de gemeente? Met de uitkomsten 

kan de gemeente prioriteiten stellen 
en met inwoners in gesprek gaan 
over verbeteracties en hoe buurtbe-
woners en organisaties daarbij kun-
nen samenwerken. 
De Ondernemerspeiling brengt 
de tevredenheid van de onderne-
mers over het beleid en de dienst-
verlening in kaart. De uitkomsten 
bieden inzicht in hoe de gemeente 
verbeteringen kan doorvoeren, zo-
dat ondernemers op een prettige en 
succesvolle manier kunnen blijven 
ondernemen in Vlissingen. 
De Burgerpeiling en de Onderne-
merspeiling zijn onderdeel van het 
landelijke project ‘Waarstaatjege-
meente.nl’. Op deze website staan 
de resultaten van elke uitgevoerde 
Burgerpeiling en Ondernemerspei-
ling. 

www.vlissingen.nl 

In het kader van 75 jaar Slag om 
de Schelde organiseert Festung 
Walcheren samen met Wings to 
Victory op vrijdag 18 en zaterdag 
19 oktober ‘War, Wings & Con-
crete’ in de Lasloods in Vlissin-
gen. Jong en oud kunnen genie-
ten van de luchtvaart op allerlei 
gebieden. Meer informatie staat 
op de website www.festungwal-
cheren.nl/evenementen/. 

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 milieubeheer 
Stichting De Hoop, Scheldestraat 21 te 
Vlissingen 

Publicatie concept beleidsregels voor 
huisvesting (inter)nationale werknemers 
Ligt ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1 te 
Vlissingen 

Vlissingen, 16 oktober 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

GEMISTE KANS 
Toch apart dat in de week waarin de VS z’n 
troepen uit het noorden van Syrië terugtrekt, er 
3.500 manschappen met materieel via Vlissin-
gen naar Duitsland worden verplaatst. Dit om 
het hoofd te bieden aan de verhoogde geopo-
litieke spanningen met het Rusland van Poe-
tin. Door die terugtrekking uit Syrië, worden 
nu onze bondgenoten in de strijd tegen IS, de 
Koerden, door een NAVO partner gebombar-
deerd. Een schandalige ontwikkeling, waarbij 
Poetin op zijn beurt die situatie aangrijpt om 
de Koerden aan zich te binden. 

Bij het artikel over de verplaatsing van die 3.500 manschappen staat 
dat Nederlandse militairen voor de beveiliging zorgdragen. Helaas zijn 
dat niet de Mariniers, want die hadden dan van het fantastische Vlis-
singen kunnen proeven en positiever komen te staan m.b.t. de verhui-
zing van hun kazerne. Een gemiste kans van defensie, lijkt me, want 
zo’n verplaatsing neemt natuurlijk een behoorlijke tijd in beslag. 

Sjaak Rijkse, SP 
Tel. 06-25076539, sjaak.rijkse@gmail.nl 
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www.vlissingen.nl
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