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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 

ONTWIKKELAGENDA 
SOCIAAL DOMEIN 
De concept-Ontwikkelagenda 
Sociaal Domein lag ter inzage in 
de periode van 19 februari tot en 
met 1 april. In deze periode hee˜ 
iedereen kunnen reageren op de 
concept-Ontwikkelagenda Sociaal 
Domein. 

Vervolgens hee˜ het college be-
oordeeld welke reacties tot aan-
passingen van de Ontwikkelagen-
da moesten leiden. De aangepaste 
Ontwikkelagenda biedt het college 
nu ter vaststelling aan de gemeen-
teraad aan. 

De Ontwikkelagenda Sociaal Do-
mein wordt besproken in de com-
missie Algemeen en Sociaal van 18 
juni en vervolgens in de besluiten-
raad van 2 juli. 

Na vaststelling door de raad worden 
de doelstellingen in de volgende stap 
verder uitgewerkt. Daarna volgt op-

nieuw een inspraakprocedure. 
De Ontwikkelagenda Sociaal Do-
mein is een beleidsnota waarin de 
gemeente Vlissingen aangee˜ hoe 
zij wil dat het sociaal domein er in 
de toekomst uitziet, de gewenste si-
tuatie. 

In de Ontwikkelagenda zijn de vol-
gende doelstellingen opgenomen: 
1. De zelf-en samenredzaamheid 

van de inwoners vergroten. 
2. We bieden passende ondersteu-

ning aan inwoners bij een duur-
zaam ÿnancieel evenwicht. 

3. Er is een goed vangnet voor de 
meest kwetsbare inwoners van de 
gemeente. 

4. Integraliteit in kijken en handelen 
is standaard. 

5. We werken vanuit en binnen het 
integrale budget Sociaal Domein. 

6. Ondersteuning is georganiseerd 
vanuit de vertrouwde woonom-
geving van de inwoner. 

START AANLEG RIOLERING 
Vorige week is aannemer Kum-
pen N.V. in opdracht van de ge-
meente Vlissingen gestart met 
het uitvoeren van de rioolreno-
vatie. Het transportriool vanaf de 
Olympiaweg (brandweerkazerne) 
tot de Rosenburglaan wordt ge-
renoveerd. 

Deze week wordt gestart met de 
aanleg van de tijdelijke, boven-
grondse riolering van de Gerbran-
dystraat naar de Zuidbeekseweg. 
De Sloeweg, ter hoogte van de 
Olympiaweg, is hierdoor een paar 
uur tijdelijk afgesloten voor ver-
keer. Er worden omleidingsroutes 
ingesteld. De verkeersomleiding is 
buiten de spits om. 

Op de website www.vlissingen.nl/ 

transportriool kunt u alle infor-
matie vinden over dit project. Wij 
raden u aan om hier met enige 
regelmaat op te kijken. Als er wij-
zigingen zijn of aanvullende infor-
matie is, communiceren wij dat met 
u via deze website. Hier staan ook 
de contactpersonen vermeld als u 
vragen hee˜. 

www.vlissingen.nl/transportriool 

GEEN EXTRA IMPULS VOOR 
TOERISME IN VLISSINGEN UIT 
DE COMPENSATIE-POT 

Wij zitten al op een hoog niveau zegt de hr. Ber-
nard Wientjes. 
Welk hoog niveau?? Kijk naar de toeristen-
belasting van de omliggende gemeenten, dan 
krijg je toch een ander beeld. Natuurlijk wij 
hebben de mooiste boulevard van Nederland 
met prachtige stranden. 
Wat wij missen is verblijfsaccommodaties. Nu 
komt er een gebied vrij waar verblijfsaccom-
modaties prima zouden kunnen. Dagelijks toe-
risten die overnachten, eten, drinken en zich 
vermaken aan het strand, boulevard en in stad. 

Daar hebben onze ondernemers/bedrijven (ook de binnenstad) wat 
aan. De toeleveringen aan een vakantiepark, de spin-o˛ van het ge-
heel. Dat levert omzet en arbeid op. Nu gaat het grootste gedeelte van 
de compensatie naar de provincie. Investeren in toerisme betekent dat 
alle Vlissingers compensatie ontvangen. Het is een economische im-
puls voor onze gemeente Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. 

Coen van Dalen, Raadslid ChristenUnie 
Tel.nr: 06-54385590, e-mail: Raadslid.cvandalen@gmail.com 

VERMIJD DRUKTE 

Het is steeds prachtig weer. Aantrekkelijk om er op uit te gaan en bij-
voorbeeld het strand op te zoeken. Zoek hierbij de rust op, zodat u af-
stand kunt houden. Want nog steeds leveren we samen de strijd tegen 
corona. 

REGELS HONDEN 

Vlissingen hee˜ veel hondenlief-
hebbers. De baasjes gaan er samen 
met hun hond graag op uit. Tij-
dens de wandeling komt de hond 
aan zijn dagelijkse portie bewe-
ging en doet zijn behoe˜e. De 
hondenpoep zorgt voor overlast. 
De gemeente hee˜ daarom regels 
opgesteld en plaatsen aangewezen 
waar honden onaangelijnd mogen 
lopen. Zo is het voor iedereen dui-
delijk wat wel en niet mag. 

Wat verwacht de gemeente van u? 
• U lijnt uw hond binnen de be-

bouwde kom aan (met uitzonde-
ring van de hondenrenvelden). 

• U ruimt als eigenaar of begeleider 
altijd zelf de hondenpoep op in de 
hele gemeente om Vlissingen zo 
schoon mogelijk te houden. 

• U neemt altijd hondenzakjes mee 
als u uw hond uitlaat. U bent ver-
plicht om minstens één zakje te 
kunnen laten zien aan een bevoegd 
ambtenaar. Dit staat ook in de APV. 

Binnen de bebouwde kom moet de 
hond aangelijnd zijn en moet overal 
de hondenpoep opgeruimd wor-
den. Op hondenrenvelden mag uw 
hond vrij rond lopen, maar moet 
hondenpoep ook worden opge-
ruimd. Kijk voor de actuele locaties 
van de renvelden op de website. De 
locaties zijn ook herkenbaar aan de 
paaltjes van 70 cm hoog. 

www.vlissingen.nl 

BOEKFIETS DOOR WALCHEREN 
ZB hee˜ iets nieuws: de Boekÿets! 
Dit is een speciaal ontwikkelde 
bakÿets gevuld met kinderboe-
ken, spelmaterialen en een mu-
ziekinstallatie. Vanaf 1 september 
rijdt de Boekÿets naar kinderen 
en ouders op verschillende Wal-
cherse locaties. 

Vanaf juni kunt u de Boekÿets al 
even in Vlissingen tegenkomen, 
gevuld met vakantie-leestassen. Zo 
maakt hij een tour langs de gezin-
nen van de VoorleesExpress en staat 
hij op diverse schoolpleinen en kin-
deropvanglocaties in Vlissingen. 
Maar liefst 650 kinderen uit groep 
drie en vier en meer dan 150 peu-
ters worden verrast met een vakan-
tie-(voor)leestas uit de Boekÿets. 

Met de Boekÿets bezoekt de ZB 
scholen, peuteropvang, kinderop-
vang, wijkcentra en speeltuinen om 
voor te lezen aan jonge kinderen en 
hun ouders. Wanneer de taalont-

wikkeling van kinderen vroeg wordt 
gestimuleerd, vergroot dit hun kan-
sen en mogelijkheden op een suc-
cesvolle start in het onderwijs. 

www.dezb.nl 
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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 

Meer informatie: 
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 

MEEDENKEN OVER 
CLAVERVELD FASE 2 

De gemeente Vlissingen werkt 
aan de uitwerking van Claver 
veld fase 2, de buitengewoon, 
groene woonwijk van Vlissingen. 
Het voorlopig ontwerp van het 
stedenbouwkundig plan is hier 
voor gereed. Meedenken over 
het stedenbouwkundig plan is 
mogelijk via de website. 

www.vlissingen.nl/ 
claverveldfase2 

INZAMELING OUD 
PAPIER WEER VAN 
START 

Nu de overheid en de RVIM de 
richtlijnen wat verruimen, star 
ten we vanaf 1 juni weer met het 
inzamelen van oud papier. De 
inzamelploegen vragen we om 
zich bij het inzamelen strikt aan 
een aantal richtlijnen te houden. 

www.vlissingen.nl/afval 

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. 

Aanvraag regulieren 
omgevingsvergunning 
- Kampeercentrum Mechielsen V.O.F., 

Gildeweg 35 in Vlissingen 

Verlenging beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning 
- Kampeercentrum Mechielsen V.O.F., 

Gildeweg 35 in Vlissingen 

Kennisgeving beschikking 
maatwerkvoorschri˜en Wet milieubeheer 
- Johnsons, Kleine Markt 1 te Vlissingen 

Vlissingen, 3 juni 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
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