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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 

BURGERJAARVERSLAG 2019 FOTO VAN DE MAAND 
Het Burgerjaarverslag 2019 van 
de gemeente Vlissingen is on-
line beschikbaar via de website 
van de gemeente. In het jaarver-
slag kijkt burgemeester Van den 
Tillaar terug op het afgelopen jaar. 
Per maand neemt hij u mee naar 
een aantal belangrijke activiteiten 
en gebeurtenissen in Vlissingen. 

Bas van den Tillaar: “Als burge-
meester geniet ik het voorrecht 
om vaak bij belangrijke momenten 
aanwezig te mogen zijn. Het werk 
is dan eigenlijk al af. Wat mij bij 
het maken van een jaarverslag dan 
altijd weer opvalt is de hoeveel-
heid werk die er het afgelopen jaar 
weer is verzet in Vlissingen, Oost-
Souburg en Ritthem. Dan bedoel 
ik niet alleen grote infrastructu-
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VERGADERINGEN 

In verband met de aange 
scherpte maatregelen is het 
onduidelijk wanneer de raads-
en commissievergaderingen 
doorgaan. Voor nadere informa 
tie verwijzen wij u naar https:// 
vlissingen.raadsinformatie.nl/ 

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 

HONDEN OP HET 
STRAND 

Van 1 mei t/m 16 september zijn 
honden niet toegestaan op de 
stadsstranden gelegen vóór Bou 
levard De Ruyter, Boulevard Ban 
kert en Boulevard Evertsen (Bad 
strand) en op het Nollestrand. 
Dit wordt bij de toegangen 
naar de glooiing en de stranden 
met borden aangegeven. Op 
de stranden van Zwanenburg 
en Westduin zijn honden in de 
strandperiode wél welkom. Daar 
moeten ze tussen 10.00 en 19.00 
uur wel aangelijnd zijn. 

www.vlissingen.nl/hond 

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 
- Proef & Geniet, Koudekerkseweg 88 te 

Vlissingen 
- Pfauth, Engelandweg 13 te Ritthem 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
- Van Citters Beheer B.V., Europaweg Zuid 4, 

4389 PD Ritthem. 

Vlissingen, 8 april 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

VOLG ONZE 
GEMEENTE OOK 

VIA SOCIAL MEDIA 

De winnaar van de maand maart van de fotowedstrijd ‘Vlissingen in 
Beeld’ is bekend! Van harte gefeliciteerd Evert Jan Looise! Wat een 
prachtige foto van visnetten. Ook deelnemen? Neem dan een kijkje op 
onze website voor de voorwaarden. www.vlissingen.nl/fotowedstrijd. 

rele werken als de nieuwe entree 
van Vlissingen, maar ook bijvoor-
beeld kleine meer immateriële ini-
tiatieven als de plaatsing van enkele 
struikelstenen ter herinnering aan 
weggevoerde Joodse stadsgenoten. 
Grote dank voor al die (vrijwillige) 
inzet in 2019.” 

www.vlissingen.nl/nieuws 

PERSOONLIJK BERICHT BURGEMEESTER 
We gaan al-
weer de vierde 
week in met 
alle maatrege-
len in Neder-
land tegen het 
coronavirus. 
En ik moet 
zeggen: met 
grote trots 
en bewonde-

ring kijk ik naar iedereen die zich 
daarvoor inzet. Als ik kijk naar de 
zorgsector, waar mensen keihard 
werken om alle zorg te leveren aan 
de grote groep patiënten die er nu 
is. Als ik kijk naar de mensen in het 
onderwijs, die proberen de leerlin-
gen thuis al het onderwijs te laten 
genieten en al het werk dat daar-
voor verzet moet worden. Als ik 
denk aan alle ondernemers, die met 
alle creativiteit bezig zijn om hun 
bedrijf overeind te houden. Dan 
kan ik alleen maar zeggen: grote be-
wondering voor al die inzet! 

En ik zie ook hele mooie initiatie-
ven ontstaan in het land. Iedereen 
kent inmiddels de berenactie, van 

mensen die allemaal een beer voor 
het raam hebben staan. Waardoor 
ouders, die even met hun kids naar 
buiten gaan om te lopen, even een 
tool hebben. Een leuk spel buiten 
kunnen spelen. Heel mooi! 
Ik zag toevallig van de week ook het 
initiatief van een industrieel ont-
werper, Alexander, die samen met 
zijn vriendin beschermkappen aan 
het maken is voor de zorgsector. 
Hele mooie creatieve ideeën. 

En ja, we weten het: de regering 
hee˜ inmiddels de maatregelen ver-
lengd tot en met 28 april. En dat be-
tekent dat we écht nog moeten vol-
houden in deze fase. Het betekent 
nogal wat. Die scholen zullen nog 
veel langer door moeten met thuis-
onderwijs. Ondernemers weten dat 
ze klanten verliezen, dat bedrijven 
gesloten zijn. Hele moeilijke fase. 
De cultuursector, die geen gasten 
kan ontvangen. Ik denk aan de toe-
ristensector die het Paasweekend 
gaat missen. Natuurlijk een week-
end waarin heel veel toeristen altijd 
naar Zeeland komen en dat gaan 
ze nu mislopen. Dat zijn moeilijke 

PARKEREN IN VLISSINGEN 
Op 31 maart zag ik een al verwacht bericht 
langskomen op twitter; de zomertarieven be-
taald parkeren gaan vanaf 1 april weer in! Vrij-
wel onmiddellijk barstte de bom op social me-
dia. 
Zeker tijdens deze corona-weken lijkt het vele 
mensen beter de invoering van deze zomerta-
rieven even uit te stellen om de ondernemers 
te steunen die het in deze tijd juist kunnen ge-
bruiken. Volgens de POV terecht. Wij pleiten al 
jaren voor een blauwe zone overdag op de Zee-
manserve en het zuidelijk deel van het Bellamy-

park zodat iedereen snel even een of meerdere winkels kan bezoeken 
en het veel aantrekkelijker wordt onze binnenstad te bezoeken. Wij 
denken dat parkeerplaatsen voor kort en gratis parkeren een must is 
voor de binnenstad, als een stimulans voor onze lokale ondernemers. 
Sterker nog, we hebben inmiddels een voorstel ingediend voor gratis 
parkeren in ieder geval tot 1 juni. U hoort van ons! 

Ruud Kleefman, Raadslid POV-fractie 
E-mail: ruudkleefman@povlissingen.nl 

dingen, maar we moeten er met 
elkaar doorheen. We moeten nog 
volhouden in de strijd tegen dat co-
ronavirus. 

Ik roep hier dus ook weer op: la-
ten we ons nog aan die richtlijnen 
houden! We hebben dat de afgelo-
pen drie weken met elkaar gedaan. 
Daar moeten we mee door, om dat 
coronavirus eronder te krijgen. Ik 
heb toevallig vandaag besloten om 
een speelplek, waar het toch wel 
heel erg druk werd de laatste tijd, 
te sluiten. Omdat daar de anderhal-
ve meter regel niet werd nageleefd. 
Omdat daar teveel groepen, te gro-
te groepen bij elkaar kwamen. Dat 
moeten we natuurlijk niet op veel 
plekken nodig hebben. We moeten 
met elkaar oppassen dat we de re-
gels goed volgen. Heb daarbij ook 
respect voor onze handhavers, voor 
de BOA’s, voor de politie, voor de 
mensen van de buitendienst, die 
proberen het buiten toch allemaal 
goed te laten verlopen. Zij hebben 
de ondankbare taak om ons af en 
toe te wijzen op het feit dat we de 
regels even vergeten. Heb respect 

daarvoor. Volg de aanwijzingen op. 

Het wordt natuurlijk fantastisch 
mooi weer het komend weekend. 
En dat betekent dat we allemaal 
even naar buiten willen. Ik roep ie-
dereen toch op om de drukke plek-
ken te vermijden. We willen straks 
allemaal naar onze boulevard. We 
willen straks allemaal even op het 
strand zijn. Maar als we dat doen, 
gaat het fout. Dus let op! Geen gro-
te groepen. Vermijd drukte. Houd 
de regel van anderhalve meter uit 
elkaar in acht. Dan krijgen we dat 
coronavirus eronder. En mocht je 
nou zien dat het op een bepaalde 
plek wat te druk is, ga weg. Ga naar 
een andere plek. Of ga op een ander 
tijdstip even naar buiten. 

Laten we goed voor elkaar zorgen. 
Zodat we zelf niet ziek worden, 
maar ook dat we zorgen dat ande-
ren niet ziek worden. Pas goed op 
elkaar! Houd de regels in acht. 

Bas van den Tillaar, burgemeester 

SKATEPARK NOLLEBOS NIET 
MEER GEBRUIKEN 
Het skatepark in het Nollebos 
mag tot nader order niet gebruikt 
worden en wordt voor dit doel 
ook fysiek afgesloten. 

Deze locatie blijkt nog te veel in trek 
voor groepen jongeren. Bovendien 
wordt er geen 1,5 meter afstand ge-
houden. We roepen jongeren op om 
op een ander manier een frisse neus 
te halen en dat niet in groepsver-
band te doen. 

Waarom hebben we dit gedaan? 
Afstand houden is nodig om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Zelfs als jij niet ziek 
bent, kun je nog wel je vader en je 
moeder of je opa en oma ziek ma-
ken. Voor opa en oma kan het heel 

gevaarlijk zijn om ziek te worden 
van het coronavirus. Help mee om 
te zorgen dat er niet meer mensen 
ziek worden. 

Niet meer in groepen 
Je mag niet meer in groepen samen-
komen. Wil je toch een frisse neus 
halen? Ga alleen of met z’n tweeën 
en houd 1,5 meter afstand! 

Voorkom een boete 
Vanaf vrijdag 27 maart geldt dat 
gemeenten, toezichthouders en 
politie een boete kunnen uitdelen. 
Houd je dus aan de regels. Doe het 
voor jezelf en voor anderen 

www.vlissingen.nl/corona 
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