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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Algemeen/ 
Ruimte 
10 januari 2019 

Commissie Sociaal 
17 januari 2019 

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

BEKENDMAKINGEN 

U kunt bekendmakingen van de 
gemeente Vlissingen digitaal 
raadplegen via https://zoek. 
officielebekendmakingen.nl/ 
zoeken/gemeenteblad. 

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 

WIJZIGINGEN 
OPHALEN HUISVUIL 

Op dinsdag 1 januari is er geen 
huisvuil opgehaald. In plaats 
daarvan halen we het zaterdag 
5 januari op. Er is ook geen 
papier opgehaald. Dat halen 
we dinsdag 8 januari op in 
West-Souburg, Hofwijk, Nieuwe 
Vlissingseweg en de Zeestraten 
in Oost-Souburg. 
Wilt u meer informatie? Bel dan 
het algemene nummer 14 0118. 

OPENINGSTIJDEN 
7 JANUARI 

Op maandag 7 januari is het 
stadhuis alleen open tussen 
10.00-12.00 uur. 

VOLG ONZE 
GEMEENTE OOK VIA 

SOCIAL MEDIA 

SAMEN WERKEN WE AAN
 
HET NOLLEBOS!
 
Graag nodigen wij u uit om samen 
met ons een integrale visie op te 
stellen voor het gebied Nollebos/ 
Westduin. Op woensdag 23 janua
ri 2019 vindt de aftrap plaats. 

De visie zal bestaan uit verschillen
de bouwstenen zoals: de landschap
pelijke aspecten, de cultuurhistori
sche aspecten, de verbindingsroutes 
in het Nollebos, de gebruiksmoge
lijkheden 
waaronder sport- en spel, de na
tuurwaarden en de mogelijkheden 
om de bestaande twee bedrijven 
toekomstbestendig te maken. Sa
men met u en andere deskundigen 

willen wij deze visie gaan opstellen. 
Met uw ideeën en uw kennis van 
het gebied kunt u ons helpen. 
Wij nodigen u uit om de aftrap bij te 
wonen op 23 januari 2019, aanvang 
19.00 uur in de Lasloods, Tweede 
Binnenhavenweg 8 te Vlissingen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wor
den de uitgangspunten en de wijze 
van aanpak uitgelegd en kunnen 
inwoners die ons willen helpen zich 
aanmelden voor een Klankbord
groep. Draag uw steentje bij en be
zoek deze bijeenkomst! 

www.vlissingen.nl/nollebos 

NIEUWS PAAUWENBURG
 
Om de Gerbrandystraat veiliger te 
maken is op 17 december de the
magroep verkeer samen gekomen 
om de knelpunten te bekijken en 
te bespreken met onder andere 
de verkeersdeskundige van de ge
meente Vlissingen. 

De groep heeft met de fiets alle ob
stakels op een rij gezet en gaat dit 
samen met onder andere de ge
meente proberen op te lossen. Sug

gesties of oplossingen kunt u delen 
met de wijkcoördinator via wijkco
ordinator@vlissingen.nl. 

Wijkraad Paauwenburg en Wijk
centrum De Burgerij nodigen u 
graag uit op de nieuwjaarsreceptie 
maandag 14 januari tussen 16.30 – 
18.30 in Wijkcentrum de Burgerij. 

www.wijkraadpaauwenburg.nl 

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlissingen vindt plaats op maan
dag 7 januari om 17.00 uur in het stadhuis, ingang Stadhuisplein 2 in 
Vlissingen. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd. 

OPHALEN KERSTBOMEN 

Het nieuwe jaar is begonnen, tijd 
om de kerstbomen in te zamelen. 
Op maandag 7 en dinsdag 8 janua
ri kunnen de bomen om 07.30 uur 
buiten gezet worden op de plaats 
waar normaal het huisvuil staat. 

Maandag 7 januari halen we op 
in de wijken: Bossenburgh, Groot 
Abeele, Oost-Souburg/ West-Sou
burg, Lammerenburg, Paauwen
burg, Papegaaienburg, Rosenburg, 
Vrijburg en Westerzicht. Op dins
dag 8 januari halen we op in de vol

gende wijken: Binnenstad, Ritthem, 
Middengebied, Boulevard, Nieuw 
Bonedijkelaan en omgeving, Bloe
menlaan, Vredehoflaan, Hercules 
Segherslaan en omgeving, Schel
destraat, Vrijdomweg en Van Dis
hoeckstraat en omgeving. Maakt 
u gebruik van ondergrondse con
tainers? Dan kunt u de kerstboom 
naast de container zetten. Wij ne
men de bomen mee als we onze ge
bruikelijke route rijden. 

www.vlissingen.nl 

BIJEENKOMST BEWONERS EN 

ONDERNEMERS BOULEVARDS
 
Het college van burgemeester en 
wethouders organiseert op 16 ja
nuari 2019 een bijeenkomst voor 
bewoners en ondernemers van de 
boulevards en wil met hen in ge
sprek over de leefbaarheid. 

In de zomer van 2018 heeft het col
lege meerdere overlastklachten ont
vangen afkomstig van bewoners of 
Verenigingen van eigenaren (Vve) 
van de boulevards. Het college wilt 
samen met hen terugkijken naar 
deze periode en nadenken over 
mogelijkheden om de leefbaarheid 
te verbeteren. Daarnaast wilt het 
college vragen of er bewoners en 
ondernemers van de boulevards 
willen deelnemen aan een struc

tureel wijktafeloverleg met rele
vante organisaties (bijv. politie) en 
de gemeente. Alle Vve’s, bewoners 
zonder Vve en ondernemers die ge
vestigd zitten hebben daarvoor een 
uitnodiging ontvangen. Het college 
wil graag met een vertegenwoordi
ging van de genodigden in gesprek 
gaan. Er is hen gevraagd om zelf 
iemand binnen de Vve of onder
neming af te vaardigen. Wanneer u 
onverhoopt geen uitnodiging heeft 
ontvangen, wel wilt komen en bij 
de bovenstaande doelgroep hoort, 
dan kunt u contact opnemen met 
de wijkcoördinator, Michelle Rie
mens. Zij is per e-mail te bereiken 
via wijkcoordinator@vlissingen.nl. 

HET NIEUWE JAAR 
Na een aantal maanden als raadslid zou je 
zeggen dat je redelijk goed op de hoogte bent. 
Niets is minder waar; het brede spectrum van 
alle maatschappelijke onderdelen blijft nieuwe 
informatie geven. Oude besluiten uit het ver
leden hebben zeker invloed. Nieuwe zaken be
hoeven extra aandacht, zeker in de artikel 12 
cyclus waar we nu in zitten. Het komt goed, 
we bouwen weer en alles wordt in, je zou haast 
zeggen, historisch perspectief gezet. Vlissingen 
krijgt een fantastische nieuwe binnenstad met 
mooie gebouwen in allerlei vormen. Het nieu

we jaar komt eraan en 50PLUS wil graag aan de slag met senioren, met 
vervoer, de Wmo en vele andere zaken. Geef uw wensen aan, we belo
ven dat we onze best zullen doen. 50PLUS wil met u meedenken over 
vernieuwing en verandering. Bel ons, mail ons, maak een afspraak. 
Kom op dan, doen! Dan werken we samen aan een “nieuw jaar“. Fijne 
feestdagen gewenst. 

Henk Jansen, raadslid 50PLUS 
Tel. 06-46296356, e-mail: hwjansen@zeelandnet.nl 
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