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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 

WERKZAAMHEDEN 
MIDDELBURGSESTRAAT 
Maandag 7 januari zijn de werk
zaamheden in en rondom de Mid
delburgsestraat weer opgepakt. In 
opdracht van DNWG vinden er 
werkzaamheden aan de waterlei
ding plaats. Die zijn medio april 
2019 gereed waarna het aanne
mersbedrijf weer verder kan met 
de riool- en bestratingswerkzaam
heden. 

Werkzaamheden hoofdtransport 
waterleiding 
De werkzaamheden aan de wa
terleiding worden voornamelijk 
buiten de rijbaan uitgevoerd. Om
dat de leiding ook onder de weg 
doorgaat, is het nodig om de weg 
op sommige plaatsen af te sluiten. 
DNWG informeert de omgeving 
over de afsluitingen en planning 
van de werkzaamheden. 
• Schroeweg (aanleg nieuw en ver

wijderen oude leiding) 
• Middelburgsestraat voor huisnr. 

101 (nieuwe leiding) 
• Middelburgsestraat voor huisnr. 

99 (verwijderen oude leiding) 
• Middelburgsestraat voor huisnr. 

108a (verwijderen oude leiding) 

Planning riool- en wegwerkzaam
heden 
• 7 januari – 1 februari, gedeelte 

Middelburgsestraat vanaf Molen
weg t/m Dongestraat; 

• 7 januari – 1 maart, gedeelte Mid
delburgsestraat vanaf Dongestraat 
tot huisnr. 108; 

• 1 april – 17 mei, gedeelte Middel
burgsestraat tot IJsselstraat; 

• 18 april – 21 juni, Esdoornstraat. 
Hierna zijn er nog ca. twee weken 
gepland voor afrondende werk
zaamheden. Houd de website 
in de gaten voor eventuele updates. 

Afsluitingen en omleidingen 
• Zolang de kruising Esdoornstraat/ 

Middelburgsestraat niet is opge
broken, wordt het doorgaande 
verkeer op de Middelburgsestraat 
omgeleid via de Esdoornstraat en 
de Ahornstraat naar de Molen
weg. 

• Wanneer 	de kruising Es
doornstraat/Middelburgsestraat 
is afgesloten, wordt het verkeer 
omgeleid via de Lekstraat en de 
Burgemeester Stemerdinglaan. 

• De IJsselstraat zal tijdens de werk
zaamheden bereikbaar gehou
den worden via rijplaten door de 
berm. 

• Als de kruising Schroeweg/Es
doornstraat is afgesloten, wordt 
het verkeer omgeleid via de 
Reijersdwarsweg, Reijersweg en 
de Torenweg naar de Middelburg
sestraat. 

Wanneer er een nieuw gedeelte van 
de weg aan de beurt is voor afslui
ting, informeert de aannemer de 
aanwonenden hierover. 

www.vlissingen.nl/molenweg 

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. De aftrap vindt plaats op 23 
januari 2019 om 19.00 uur in de Lasloods, Tweede Binnenhavenweg 8 
te Vlissingen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de uitgangspunten 
en de wijze van aanpak uitgelegd en kunnen inwoners die ons willen 
helpen zich aanmelden voor een Klankbordgroep. 

www.vlissingen.nl/nollebos 

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 mo
gelijkheden om de leefbaarheid te 
verbeteren. Daarnaast wilt het col
lege vragen of er bewoners en on
dernemers van de boulevards willen 
deelnemen aan een structureel wijk
tafeloverleg met relevante organisa
ties (bijv. politie) en de gemeente. 

Alle Vve’s, bewoners zonder Vve en 
ondernemers die gevestigd zitten 
hebben daarvoor een uitnodiging 
ontvangen. Het college wil graag 
met een vertegenwoordiging van de 
genodigden in gesprek gaan. Er is 
hen gevraagd om zelf iemand bin
nen de Vve of onderneming af te 
vaardigen. Wanneer u onverhoopt 
geen uitnodiging heeft ontvangen, 
wel wilt komen en bij de boven
staande doelgroep hoort, dan kunt 
u contact opnemen met de wijk
coördinator Michelle Riemens. 
Zij is per e-mail te bereiken via 
wijkcoördinator@vlissingen.nl. 

www.vlissingen.nl 

Woensdag 9 januari 2019 
Redactie: afdeling Communicatie 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografie: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld. 

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.of 
ficielebekendmakingen.nl/zoe 
ken/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 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
PAAUWENBURG 

Wijkraad Paauwenburg en Wijk 
centrum De Burgerij nodigen u 
graag uit op hun nieuwjaarsre 
ceptie. Tijdens deze bijeenkomst 
kunt u elkaar goede wensen 
overbrengen voor 2019, maar 
tevens ook elkaar informeren 
over waar iedereen mee bezig is. 
U bent van harte welkom op 
maandag 14 januari tussen 16.30 
18.30 uur in Wijkcentrum De 
Burgerij. 

www.wijkraadpaauwenburg.nl 

WEER EEN NIEUW BEGIN 
Zo, de feestdagen zitten er weer op. Uw ge
meenteraad, die ook even onder de kerstboom 
was gekropen, schudt de dennennaalden weer 
van zich af. Als dat gedaan is, gaan we op een 
iets andere manier bij elkaar komen, namelijk 
in raadscommissies: een raadscommissie Alge
meen en Ruimte en een raadscommissie Sociaal. 
In die raadscommissies zitten dan ook enkele 
commissieleden die niet in de gemeenteraad 
zitten. Een soort uitbreiding dus. Eén keer per 
maand komen we zoals vanouds wel allemaal bij 
elkaar, want dan worden er besluiten genomen 

in de ‘besluitenraad’. Voor een buitenstaander is de nieuwe werkwijze 
misschien een detail, maar de gemeenteraad hoopt er efficiënter door te 
kunnen werken. Tot zover de manier van werken, belangrijker zal de in
houd zijn. Wat gaat 2019 brengen? Ongetwijfeld een aantal gemakkelijke 
onderwerpen, maar vast ook enkele lastige. Heel lastige misschien wel. 
Ik ben benieuwd, uw raad is er klaar voor. Tot uw dienst. 

Holger van Heek, raadslid Lokale Partij Vlissingen 
E-mail: hjevheek@xs4all.nl 

VOLG ONZE 
GEMEENTE OOK VIA 

SOCIAL MEDIA 

BEVOLKINGSCIJFERS 
Aan het einde van elk jaar willen 
veel mensen graag weten wat het 

De voorlopige telling laat zien dat 
Vlissingen een vestigingsoverschot 

Vrouwen 
Mannen 

22271 
22145 

aantal inwoners van de gemeente heeft van 55. Dat wil zeggen dat 
is. Dat zijn altijd voorlopige cij
fers, want in de eerste maanden 

meer mensen zich gevestigd hebben 
dan er vertrokken zijn. Het verschil Geboortes 343 

van het nieuwe jaar zijn er altijd tussen geboorte- en sterfteaantallen Overlijden 503 
nog wijzigingen. Toch voor nu al
vast de cijfers op een rijtje. 

is negatief en komt uit op 160. De 
gemeente heeft te maken met een 

Vestigingen 
Vertrokken 

2772 
2717 

krimp. 

Totaal 44416 
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