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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 

STRANDBEHEER WALCHEREN SAMENWERKING BEKROOND 

Mooie bekroning van de goede samenwerking tussen de VOC, politie, 
brandweer en gemeente Vlissingen. Op 27 februari ontvingen deze par-
tijen de 4e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen en onderteken-
den ze het nieuwe convenant. Samen voor een schoon, onbeschadigd en 
veilig winkelgebied! 

Woensdag 6 maart 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 
21 maart 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 

Het college van B&W hee˜ in 
overleg met Waterschap Schel-
destromen besloten, het beheer 
en onderhoud van alle Vlissingse 
stranden te laten uitvoeren door 
de Stichting Strandexploitatie 
Veere (SSV). 

Het gemeentebestuur van Veere 
hee˜ toestemming verleend om 
de SSV daarvoor in te zetten. Het 
convenant is op 28 februari 2019 
ondertekend door Waterschap 
Scheldestromen en gemeente Vlis-

singen. Met ingang van het komen-
de strandseizoen onderhoudt en 
bewaakt de SSV de Vlissingse stran-
den. Ook de strandbewaking van 
het Badstrand en het Nollestrand 
wordt door de SSV verzorgd. Het 
onderhoudsniveau voor deze twee 
stranden vindt plaats op basis van 
het niveau van de Blauwe Vlag. 
De betrokken gemeentelijke perso-
neelsleden zijn ingelicht. Uitgangs-
punt is het principe ‘mens volgt 
werk’. Dit houdt in dat 0,9 ˜e in be-
ginsel overgaat naar de SSV. 

OPENSTAANDE VACATURES 
Werken bij de gemeente Vlissin- klein. We organiseren evenementen 
gen is verrassend en veelzijdig. De van internationale allure. Ook onze 
gemeente is volop in ontwikke- handel en industrie gaan ver voorbij 
ling. Bent u klaar voor een nieuwe de havens en de Schelde. De studen-
uitdaging? Solliciteer dan op één ten en inwoners van over de hele we-
van onze vacatures. reld maken van Vlissingen een di-

verse stad. Collega’s zijn vrije vogels 
• Juridisch adviseur Drank en met een groot verantwoordelijk-

Horeca/Bibob heidsgevoel en hebben volop ruimte 
• Beleidsmedewerker Ruimtelijke voor eigen inbreng. Echte allroun-

Ordening ders die verslingerd raken aan de 
• Informatiemanager stad. Solliciteren kan via de website 

www.vlissingen.nl/vacatures. 
Vlissingen is een wereldstad in het Succes! 

SPORTHULDIGING 

VLISSINGS NIEUWS 

Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste Vlissingse nieuws? 
Abonneer u dan op een van 
onze digitale nieuwsbrieven 
over wonen en leven in Vlissin 
gen. De nieuwsbrieven staan 
vol met nieuwtjes over bijeen 
komsten, nieuwbouwprojecten, 
evenementen en uitgaanstips, 
werkzaamheden bij u in de buurt 
en vrijwilligerswerk. U kunt kie 
zen uit de volgende uitgaven: de 
algemene nieuwsbrief, nieuws 
brief Scheldekwartier, nieuws 
brief Vrijwilligerspunt Vlissingen 
en/of de nieuwsbrief Nollebos. U 
kunt zich aanmelden via de web 
site www.vlissingen.nl. 

BEKENDMAKINGEN 
U kunt bekendmakingen van de gemeente 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.o°cielebekendmakingen.nl/zoeken/ 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn 

INLOOPBIJEENKOMST 
DE LANGE MUUR 
Op dinsdagavond 12 maart a.s., 
organiseren de eigenaren van het 
restaurant De Lange Muur een 
inloopbijeenkomst, waarbij een 
plan voor uitbreiding van het res-
taurant wordt gepresenteerd. 

De Lange Muur wil het restaurant 
uitbreiden met het aangrenzende 
voormalige kerkgebouw (Alexan-
der Gogelweg 57). Verder zijn er 
plannen om ca. 20 parkeerplaatsen 
aan te leggen op de plaats van het 
huidige grasveld naast het voorma-
lige kerkgebouw. Tijdens de inloop-
bijeenkomst kunt u kennis nemen 
van de plannen, waaronder de be-

TRAILERHELLING GRATIS, 
WAAROM NIET? 

Vlissingen hee˜ besloten de gratis trailerhelling aan 
de binnenhaven te sluiten. Vorig jaar °oot de ge-
meenteraad het college terug: via een motie sprak 
de raad de wens uit zo’n openbare voorziening te 
willen behouden. Nu legt het college die motie naast 
zich neer: op basis van wankele argumenten gaat 
men tot sluiting over, daarbij een ondernemer een 
monopolie biedend. Het college had anders kun-
nen handelen door ervoor te zorgen dat mensen die 

hun bootje te water kunnen laten wat te kiezen hadden, en het daarbij 
betaalbaar te houden. Kijk naar Middelburg waar al jaren een gratis 
toegankelijke helling voor iedereen te gebruiken is. Vlissingen als toe-
ristisch speerpunt op de markt zetten doe je niet door het gebruik van 
een openbare trailerhelling onmogelijk te maken. Wéér een stukje ple-
zier voor Vlissingers met een kleine beurs weg? Voor de POV is het 
boek nog niet dicht, wij werken aan een alternatieve oplossing! 

Raadslid Pim Kraan, POV 
Tel. 06-53265016, e-mail: pimkraansr@gmail.com 

oogde parkeeroplossing en de daar-
bij behorende inrichting van het 
buitenterrein naast het voormalige 
kerkgebouw. Tijdens deze avond 
willen zowel de initiatiefnemer als 
de gemeente, belangstellenden hier-
over informeren. De bijeenkomst 
vindt van 19.00 uur tot 20.30 uur 
plaats in restaurant De Lange Muur, 
Alexander Gogelweg 59. U kunt 
de plannen inzien, een toelichting 
hierop krijgen en u kunt direct uw 
vragen stellen. Er wordt geen cen-
trale presentatie of toespraak gege-
ven, dus u kunt binnenlopen wan-
neer het u uitkomt. 

daar te vinden. 

Activiteitenbesluit 
Lozen van afvalwater, Gildeweg 16-02 te 
Vlissingen 

Besluit lozen buiten inrichtingen 
Lozen van grondwater, Jachthavenweg te 
Vlissingen 

Ter inzage vanaf 7 maart: 
- Het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Mid-

dengebied, eerste planwijziging’; 
- Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het 

wijzigingsplan, tot het niet vaststellen van een 
grondexploitatieplan en tot het van toepas-
sing verklaren van de Crisis- en herstelwet; 

- De ontwerp-omgevingsvergunning bou-
wen voor de bouw van 14 woningen aan de 
Koudekerkseweg; 

- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere 
waarden op grond van de Wet geluidhinder; 

Vlissingen, 6 maart 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

Vrijdag 22 februari 2019 vond de 
jaarlijkse sporthuldiging plaats in 
het Vrijburgbad te Vlissingen. De 
organisatie lag in handen van de 
Sportraad Vlissingen in samenwer-
king met Zwem- en Waterpolover-
eniging De Zeeuwse Kust (DZK). 

De opkomst was groot, er waren 235 
Vlissingse sporters aangemeld en de 
aanwezige kampioenen ontvingen 
een medaille voor hun prestaties in 
het jaar 2018. De kampioenen wer-
den toegesproken en gefeliciteerd 

door wethouders Rens Rijnierse en 
Els Verhage, voorzitter van de Spor-
traad Andre Stroo en Martijn Bour. 
De huldigingen werden afgewisseld 
met prachtige demonstraties van 
DZK en de Dr. A. Stavermanbriga-
de. Grote verrassing en spectaculair 
was de demonstratie synchroon-
zwemmen van de vrouwen PSV 
Eindhoven. Naast de huldiging van 
de gemeentelijke kampioenen, wer-
den de sportvrouw, de sportman, de 
sportploeg en twee sporttalenten in 
het zonnetje gezet. 

jdekraker
Notitie
Tekst toevoegen: Waterschap Scheldestromen is eigenaar van delen van de Vlissingse stranden. In de nieuwe situatie beperkt het waterschap zich tot haar kerntaken. De strandexploitatie gebeurt door de gemeente Vlissingen.

jdekraker
Notitie
Iets meer ruimte graag tussen foto en tekst. 

jdekraker
Notitie
lege ruimte graag opvullen met tekst. Eventueel een harde enter voor Solliciteren in de tweede kolom zodat de ruimte beter opgevuld kan worden.
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