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AFVALSLEUTEL FASE 3 AFSCHEID OUD-WETHOUDERS 

Woensdag 22 juni 2022 
Redactie: afdeling Communicatie 
postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografe: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld 

VERGADERINGEN 

Commissie Algemeen en 
Sociaal 
23 juni 2022 

Commissie P&C 
30 juni 2022 

De vergaderingen kunnen weer 
fysiek worden bijgewoond, maar 
zijn ook nog te volgen via de live 
audiostream: https://vlissingen. 
raadsinformatie.nl. 

Aanvang: 19.30 uur. 

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

KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING 

Maandag 20 juni 2022 is fase 3 
van de toegangsbeperking van in-
zamelcontainers voor rest- en gft-
afval gestart. Huishoudens in het 
Middengebied van Vlissingen die 
geen rolcontainer hebben, ont-
vangen deze week een informa-
tiebrief met een afvalsleutel. Met 
de afvalsleutel krijgen alleen zij 
toegang tot de inzamelcontainers 
voor restafval en later ook gft-af-
val in hun buurt. De inzamelcon-
tainer voor restafval kan maxi-
maal 30 keer per maand gebruikt 
worden (gemiddeld één keer per 
dag). Het gebruik van de gft-co-
con blijft onbeperkt. 

Sinds begin 2021 zet gemeente 
Vlissingen inzamelcontainers voor 
rest- en gft-afval stapsgewijs op 
slot. Deze zijn dan alleen nog te 

gebruiken voor inwoners met een 
afvalsleutel; een persoonlijke toe-
gangspas die de container opent. 
Wethouder Bertijn: “Deze fase 
van de toegangsbeperking is een 
belangrijke volgende stap naar 
onze doelstelling om de gemid-
delde hoeveelheid restafval per 
inwoner per jaar te verlagen naar 
uiteindelijk 100 kg.” 

Belangrijk: Woont u in het Midden-
gebied en maakt u gebruik van een 
ondergrondse inzamelcontainer 
voor uw restafval, maar ontvangt 
u deze week geen brief met afval-
sleutel? Neemt u dan direct contact 
met ons op via stadsbeheer@vlis-
singen.nl 

www.vlissingen.nl/nieuws 
Op dinsdag 14 juni 2022 is afscheid genomen van mevrouw Els Verhage 
en de heren John de Jonge, Sem Stroosnijder en Rens Reijnierse als wet-
houders van de gemeente Vlissingen. 

DORPSRAAD SOUBURG 
De dorpsraad in oprichting is op In de dorpsraad worden verschil-
zoek naar betrokken inwoners uit lende onderwerpen besproken. 
Souburg. Wilt u actief meewerken Denk aan de infrastructuur, veilig-
aan de invulling van Souburg en heid, ontmoetingsplekken, buurt-
nadenken over verschillende on- huizen, kinderspeelplaatsen, zwerf-
derwerpen die spelen binnen Sou- vuil, huisvesting en voorzieningen. 
burg? Meld u dan aan! 

Hebt u interesse? Neemt u dan 
contact op via dorpsraadsouburg@ 
zeelandnet.nl. Na de zomerva-
kantie wordt een inwonersavond 
over de oprichting van de dorps-
raad gepland in Wijkcentrum de 
Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in 
Oost-Souburg. 

www.vlissingen.nl/nieuws 

1000 MENSEN: KLEINSCHALIG? 
In het coalitieakkoord dat op 19 mei jl. 
door de raad is aangenomen staat dat er 
in Vlissingen slechts plaats is voor “klein-
schalige” opvang van asielzoekers. De inkt 
was nog niet droog of het nieuwe college 
zei ja tegen grootschalige opvang van 
meer dan 1.000 kansarme asielzoekers. En 
die plannen leefden al sinds begin maart… 
U en ik werd natuurlijk niets verteld, 
wij moesten het uit de pers vernemen. 
De overheid in de meest onbetrouwbare 
vorm, is dat niet de reden dat 6 van de 10 
Vlissingse kiezers gewoon thuis blijven? De POV is mordicus tegen 
deze gang van zaken. Wij vinden dat de rijksoverheid veel eerder de 
gelukszoekers terug moet sturen en alléén echte vluchtelingen een 
kans moet geven. Vlissingen is een gemeente die al veel, heel veel doet 
voor de zwakkere medemens. Deze enorme impact kunnen we echt 
niet gebruiken. College, slecht plan: niet doen! 

Pim Kraan 
Fractievoorzitter POV 
pimkraansr@gmail.com 

Kent u iemand die zich al lange 
tijd op een bijzondere manier en 
zonder eigenbelang inzet voor 
de samenleving? Dan komt deze 
persoon misschien in aanmer-
king voor een Koninklijke Onder-
scheiding. 

Iedereen kan iemand voorstel-
len voor een lintje. De aanvraag 
moet worden ingediend bij de 
burgemeester. Als u iemand wilt 
voordragen kunt u contact opne-
men met de secretaresse van 
de burgemeester via 14 0118 of 
MVerhoef@vlissingen.nl. Zij kan 
in grote lijnen aangeven of de 
verdiensten bijzonder genoeg 
zijn voor een Koninklijke Onder-
scheiding. 

Het is belangrijk om de aanvraag 
vóór 15 juli 2022 in te dienen. 
Een voorstelformulier vindt u op 
www.lintjes.nl/voordragen. 

www.lintjes.nl 

ABONNEREN OP 
BEKENDMAKINGEN 
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de bekendmakingen 
in uw eigen woonomgeving? 
Dat kan. U kunt zich abonne-
ren op ‘Berichten over uw buurt’ 
via www.overheid.nl. Op onder-
staande gemeentelijke website 
vindt u meer informatie. 

VACATURE 
MONUMENTENCOMMISSIE 
Bent u expert op het gebied van 
monumenten, erfgoed en de his-
torie hiervan? Hebt u veel kennis 
en ervaring met monumenten in 
de gemeente Vlissingen? Spreekt 
het landschap en de omgevings-
kwaliteit u ook aan? Pak dan uw 
kans om te adviseren en mee te 
denken over het historisch erf-
goed van Vlissingen! Per 1 janua-
ri 2023 zijn wij op zoek naar een 
extra lid met lokale kennis voor 
de monumentencommissie. 

Dit gaat u doen 
U maakt onderdeel uit van de 
monumentencommissie van de 
gemeente Vlissingen. In het werk 
worden jullie bijgestaan door een 
secretaris en zo nodig door een 
deskundig ondersteuner. De com-
missie staat los van de gemeente 
Vlissingen en is dus geen onderdeel 
van het bestuursorgaan. 

De monumentencommissie heeft 
een adviserende taak naar de 
gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders. Het 
gaat over het bereiken en in stand 
houden van een goede omge-
vingskwaliteit. Jullie adviseren het 
college over aanvragen voor: 
• een rijksmonumentenactiviteit 

met betrekking tot een monument; 

• een omgevingsplanactiviteit waar-
bij de monumentencommissie in 
het omgevingsplan als adviseur is 
aangewezen; 

• een andere activiteit waarbij het 
college een advies noodzakelijk 
vindt, met het oog op het bereiken 
en in stand houden van een goede 
omgevingskwaliteit. 

Ook geeft de monumentencom-
missie advies over het aanwijzen 
van een onroerende zaak als rijks-
monument of over het aanwijzen 
van de functie-aanduiding van 
gemeentelijk monument. Tenslotte 
denkt u als adviseur mee over het 
ontwikkelen van beleid zoals de 
omgevingsvisie, het omgevings-
plan en maatwerkregels voor de 
omgevingskwaliteit. 

Solliciteer 
Hebt u interesse? Solliciteer dan 
vóór 1 augustus 2022. Uw sollicita-
tiebrief en CV kunt u sturen naar 
Bert van Leiden via bvanleiden@ 
vlissingen.nl. 

Wilt u graag meer weten over deze 
functie? Neem dan contact op met 
Marc Overbeeke, secretaris van de 
monumentencommissie, via 0118 -
487 226. Met vragen over de proce-
dure kunt u contact opnemen met 

• een omgevingsplanactiviteit die Bert van Leiden via 0118 - 487 241. 
betrekking heeft op een (voor-
beschermd) gemeentelijk monu- Kijk voor de hele vacature op 
ment; www.vlissingen.nl/nieuws 

DIGITALE OVERHEID 
Tegenwoordig kunt u veel zaken 
met de overheid via het internet 
regelen, zoals het verlengen van 
uw rijbewijs, het aanvragen van 
de DigiD en het betalen van ver-
keersboetes. Hebt u vragen over 
de digitale overheid? Vindt u het 
lastig om zaken te doen met de di-
gitale overheid? Komt u dan langs 
bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid in de Bibliotheek van 
Zeeland. 

Bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid bent u welkom zonder 
afspraak. U hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek en het is gratis. 
U kunt op maandag, dinsdag en 
donderdag van 11:00 tot 13:00 
uur terecht bij de Bibliotheek van 
Zeeland, Spuikomweg 7 te Vlissin-
gen. U kunt ook contact opnemen 
via 0118 – 654 000 of ido@dezb.nl 

www.dezb.nl/ido 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 

www.vlissingen.nl/bekendmakingen 

BEKENDMAKINGEN 
U kunt bekendmakingen van de 
gemeente Vlissingen digitaal raadple-
gen via https://zoek.offcielebekend-
makingen.nl/zoeken/gemeenteblad. 

Ter inzage 
• Omgevingsvergunning voor Nathan 

Projects B.V. 
• Omgevingsvergunning voor Verbrugge 

Zeeland Terminals B.V. 
• Omgevingsvergunning voor Verbrugge 

Zeeland Terminals B.V. 
• Omgevingsvergunning voor Verbrugge 

Zeeland Terminals B.V. 

Wilt u de stukken bekijken? 
Neem dan contact op met RUD Zeeland 
(tel. 0115 – 745 100) 

Vlissingen, 22 juni 2022 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
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