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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 

KATTENKLIMTOUWEN MOETEN 
VERDRINKING TEGENGAAN 
Vorige week hee˜ Petra Rewijk nog veel touwen liggen en hoopt 
kattenklimtouwen opgehangen dat nog meer mensen dit voorbeeld 
langs het water in de Vlissingse volgen. 
wijk Lammerenburg. Dankzij die 
touwen kunnen katten die in het Vorige week brachten wethouder Els 
water terechtkomen toch weer Verhage en Consulent lee˙aarheid 
op het droge komen. Nadat haar Henk Aantjes, een bezoek aan Petra 
huisdier verdronk, kwam ze in om haar te bedanken voor het ne-
actie om andere katten van de ver- men van dit mooie burgerinitiatief. 
drinkingsdood te redden. 

www.vlissingen.nl 
Zeker dertig katten zijn al verdron-
ken doordat ze na een val in het 
water niet meer aan wal konden 
komen. Na wat speuren op het in-
ternet ontdekte Petra dat katten-
klimtouwen uitkomst bieden. De 
gemeente Vlissingen gaf toestem-
ming om de touwen op te hangen, 
en het bedrijf Martens Cleaning do-
neerde scheepstouwen. Petra hee˝ 

POLITIEKE KEUZES 
De insteek van PSR past goed bij mij. Zien wat 
goed gaat, kijken wat beter kan en constructief 
naar oplossingen zoeken daar waar iets mis 
dreigt te gaan. Invloed uitoefenen op het juiste 
moment. Binnen de gemeente moeten er vaak 
keuzes gemaakt worden, zoals we in de begro-
tingsraad voor het jaar 2021 weer gaan doen. 
Daar waar in het verleden te veel geld is uitge-
geven worden we nu gedwongen, mede door 
forse tekorten binnen Jeugd en WMO en de ar-
tikel 12 status om ons huishoudboekje op orde 

te krijgen én te houden. Investeren kan nog steeds, al wordt er kritisch 
gekeken naar het e˛ect op de lange termijn, niet alles kan. Eind okto-
ber gaan we hierover debatteren in de raad, begin november worden 
de keuzes in de besluitenraad vastgelegd. Leest u mee wat er in de be-
groting 2021 van de gemeente Vlissingen staat? U kunt deze t.z.t. lezen 
op vlissingen.raadsinformatie.nl 

Linda Worm, raadslid Partij Souburg-Ritthem 
Tel: 0617854908, 
e-mail: Linda_worm@hotmail.com 

ZILVEREN FLES VOOR OUD 
BURGEMEESTER WIM DIJKSTRA 

Vrijdag 11 september verraste burgemeester Bas van den Tillaar oud 
burgemeester Wim Dijkstra met een zilveren Vlissingse Fles. Deze ge-
meentelijke onderscheiding staat symbool voor mensen die een bijzon-
dere bijdrage leveren aan de gemeente Vlissingen. Na zijn vertrek als 
burgemeester is de heer Dijkstra zich in blijven zetten voor Vlissingen. 
Zo bleef hij een rol spelen voor de Stichting Samenwerking Vlissingen – 
Ambon en was hij zeer actief voor het Filmfestival Film by the Sea, onder 
andere als voorzitter. 

benieuwd naar jouw beeld voor de toekomst.  

koers voor de toekomst van Vlissingen, 

Doe ook mee en kom aan boord! 

Oost-Souburg en Rihem. We zijn daarom  

Als gemeente Vlissingen denken we na over de  

De komende periode vind je ons op de volgende locaes: 

Wanneer  Wat  Waar  Tijd 
16 september 2020  Deurgesprekken  Middengebied  

Vlissingen centrum  

11.00 uur tot  
17.00 uur 

19 september 2020  Roadshow   10.00 uur tot  
Paauwenburg    15.00 uur 

23 september 2020  Deurgesprekken   Paauwenburg  11.00 uur tot 
17.00 uur 

26 september 2020  Roadshow   Oost-Souburg (Jumbo)   10.00 uur tot 
en Papegaaienburg (Lidl)   15.00 uur 

30 september 2020  Deurgesprekken   Rihem  11.00 uur tot 
17.00 uur 

3 oktober 2020  Roadshow   AH XL en   10.00 uur tot 
Vlissingen centrum   15.00 uur 

Vul ook de online vragenlijst in op:  

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. 

Melding activiteitenbesluit 
Voor het beëindigen van de inrichting: Autoservice Vrijburg, Bedrijfsweg 5a te Vlissingen 

Reguliere omgevingsvergunning 
Voor het opslaan van houtpellets in loodsen D1, D2 en D4: Verbrugge Zeeland Terminals, 
Engelandweg 12 te Ritthem 

Vlissingen, 16 september 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

Woensdag 16 september 2020 
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 

De vergaderingen zijn vanwege 
de coronamaatregelen voor 
publiek alleen te volgen via de 
live audiostream: 
www.vlissingen.raadsinformatie. 
nl. Aanvang: 19.30 uur. 

Besluitenraad 
17 september 2020 

Commissie Ruimte 
24 september 2020 

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 

WORLD CLEANUP DAY 

Zaterdag 19 september is het 
World Cleanup Day; een jaar 
lijkse, wereldwijde burgeractie 
om het probleem van zwerfvuil 
aan te pakken door het orga 
niseren van opruimacties. Ook 
jij kunt je aanmelden met een 
opruimactie in jouw eigen buurt. 
Vanwege het coronavirus mogen 
we niet in grote groepen oprui 
men, maar dat maakt niet uit! 
Want als we nou allemaal een 
klein stukje van de stoep, het 
park of het strand opruimen, 
dan kunnen we samen heel veel 
zwerfafval opruimen. 

Meer informatie: 
www.vlissingen.nl 

WMO-ADVIESRAAD 
ZOEKT NIEUWE LEDEN 
EN VOORZITTER 

De kern van de Wet Maat 
schappelijke Ondersteuning 
(Wmo) is het bieden van 
maatschappelijke ondersteu 
ning, zodat mensen kunnen 
‘meedoen’ en zich kunnen 
handhaven in de samenleving. 

Als u zich wilt aanmelden als 
kandidaat/voorzitter, dan kunt 
u dit voor 1 september a.s. ken 
baar maken door een email met 
motivatie en CV te sturen naar 
wmoadviesraad@vlissingen.nl. 

www.vlissingen.nl/wmo-adviesraad 

KOM AAN BOORD EN GEEF UW 
BLIK OP VLISSINGEN 2040 
De gemeente Vlissingen gaat de 
komende maanden aan de slag 
met een toekomstvisie voor de 
hele gemeente. Om de visie op te 
stellen, is het college benieuwd 
naar uw wensen en ideeën. In 
een intensief traject nodigt de ge-
meente u uit aan boord te komen 
en uw blik op de toekomst van 
Vlissingen te geven. 

De toekomstvisie moet antwoord 
geven op vragen als: Waar wil de 
gemeente staan in 2040? Op welke 
thema’s moet de gemeente zich de 
komende jaren gaan richten? Wat 
maakt de gemeente bijzonder en 
wat vinden inwoners belangrijk? 

Iedereen krijgt de komende maan-
den de kans om mee te denken, mee 
te praten en mee te reizen. Dat ge-
beurt op verschillende momenten 
en verschillende manieren, zowel 
online als o˜ine. 

Het complete programma is te vin-
den op de website www.vlissingen. 
nl/2040. De gemeente start het tra-
ject met een online vragenlijst. De 
link naar de vragenlijst kunt u vin-
den op de website. U bent van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te ne-
men. Dus, kom aan boord en geef 
uw blik op Vlissingen 2040! 

www.vlissingen.nl/2040 

Foto: Els Swart 
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