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AFTRAP NOLLEBOS 23 JANUARI FIETSVERLICHTINGSACTIE
 

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 

Op woensdag 23 januari 2019 bent 
u om 19.00 uur van harte welkom 
in de Lasloods. Wij vertellen u dan 
graag hoe we samen met u willen 
werken om een visie te schrijven 
voor het Nollebos. De kernkwali
teit van het Nollebos staat daarbij 
centraal. Dat wil zeggen: de groen
structuur. We gaan kijken hoe die 
verbeterd en aangevuld kan worden 
en welke functies daarin passen. 

In december 2017 heeft de gemeen
teraad een besluit genomen over het 
Nollebos. De raad heeft het college 
van B&W opdracht gegeven om een 
‘gedragen integraal streefbeeld’ op 
te stellen voor het Nollebos/West
duinpark. Voor het gemak noemen 
we dat een visie, die we gaan opstel
len samen met inwoners en allen 
die erbij betrokken (willen) zijn. 

Opdracht en hoe 
Op 23 januari gaan we niet met u 
praten over wat iedereen wil in het 
Nollebos/Westduinpark. Of juist 
niet wil. We gaan u wél vertellen wat 
de OPDRACHT is van de gemeen
teraad en HOE we die opdracht 
samen met u willen uitvoeren. We 
leggen uit hoe u kunt meedoen en 
hoe we tussentijds aan u vertellen 
welke voortgang we maken met het 
schrijven van de visie. 

Bouwen 
De gemeenteraad heeft veel thema’s 
genoemd, die in de visie moeten 
komen te staan, zoals landschap, 
cultuurhistorie, verbindingsroutes, 
natuurwaarden, sport en spel. Twee 
ondernemingen, de sauna en kano
vijver, moeten mogelijkheden krij
gen om toekomstbestendig te zijn. 
Dit betekent dat deze bedrijven de 
kans moeten krijgen om te (ver) 
bouwen binnen een aangegeven 
zoekgebied. De gemeenteraad heeft 
in 2017 ook besloten om daarvoor 
voorlopige kaders mee te geven. 
Deze voorlopige kaders werken 
we in de visie verder uit. Dit moet 
passen binnen de grenzen van de 
zoeklocaties. U kunt daarover mee
praten bij het opstellen van de visie. 

Kennis en ideeën 

Het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) is 
donderdag 10 januari gestart met de campagne ‘Licht aan, goed bezig!’. 
Het doel is om het voeren van fietsverlichting te bevorderen onder 
leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs én hun ouders. 
Wethouder Stroosnijder bezocht De Ravenstein om hier samen met de 
leerlingen aandacht voor te vragen. 

Op 23 januari vragen we u of u wilt 
meedoen en leggen we uit hoe dat ORIONIS WERKT OP AFSPRAAK 
kan. Om een goede visie voor het 
Nollebos/Westduinpark te kunnen Met ingang van dinsdag 15 janua- bijstandsuitkering wil aanvragen 
schrijven, hebben we uw kennis en ri werkt Orionis Walcheren volle- (ook jongeren), bijzondere bijstand 
ideeën nodig! Daarom vinden we dig op afspraak. wil aanvragen en geen uitkering of 
het fijn om ook van u te horen wat vergoeding van Orionis Walcheren 
uw bijdrage kan zijn. Aanmelden voor het maken van een heeft, ondersteuning nodig heeft in 
We zien u graag de 23e in de Lasloods! afspraak gaat via de website www. verband met schulden en zelfstan

orioniswalcheren.nl. Hiervoor dig ondernemer is, of wil worden 
www.vlissingen.nl/nollebos heeft u DigiD nodig. Een afspraak en ondersteuning nodig heeft van 

maken geldt voor iedereen die: een Orionis Walcheren. 

AANMELDEN VRIJWILLIGERSKLUS BEKENDMAKINGEN
 

WAT GROEN IS,
 
MOET GROEN BLIJVEN!
 

Het draagvlak voor onder andere het terugdrin
gen van CO2-uitstoot groeit. De kosten hiervoor 
dienen in rekening te worden gebracht bij de ver
vuilende industrie en niet alleen bij de burger. Dit 
is een GroenLinks standpunt waar mijn collega’s 
in Den Haag zich consequent voor inzetten. 

Vlissingen en het Nollebos 
Nieuwbouw op de huidige locatie, daar kan 
Groen Links achter staan. Wel blijft GroenLinks 
tegen vergroting van- en hoogbouw in dit gebied. 
In 2017 zijn door de raad twee gebieden aange

wezen waarbinnen de ondernemers eventueel hun bedrijven kunnen 
vernieuwen. Daarnaast is besloten een integraal streefbeeld te maken 
van het mogelijk toekomstige groene Vlissingse kustdeel. 
Het standpunt van GroenLinks is geen verdere bebouwing in het 
Nollebos: Wat groen is, moet groen blijven! Volgende week vindt in 
de Lasloods een eerste werksessie toekomstbeeld Nollebos-Westduin 
plaats voor inwoners en belanghebbenden. U bent hier van harte 
welkom. 

Jeroen Portier, fractie GroenLinks 
jeroengroenlinks@gmail.com 

U kunt bekendmakingen van de gemeente 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/ 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn 
daar te vinden. 

Exploitatieovereenkomst 
Hof van Berlage, Koudekerkseweg/ 
Berlagestraat 

Verleende omgevingsvergunningen 
Projectomgevingsvergunning woonproject 
Kop van het Dok – Scheldekwartier 
Vlissingen 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vlissingen maakt bekend, dat zij op 10 
januari 2019 een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 
3°, van de Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht aan Wvo Zorg heeft verleend om 
af te wijken van het ter plaatse geldende be
stemmingsplan De Schelde. De vergunning 
betreft het realiseren van een woonproject, 
dat bestaat uit 83 sociale zorgwoningen voor 
senioren, 63 middeldure koopwoningen en 
36 middeldure huurwoningen. Tevens heb
ben wij de Crisis- en herstelwet van toepas
sing verklaard op dit project. 

Omgevingsvergunning ontwikkeling 
accommodaties t.b.v. verblijfsrecreatie 
Landbouwweg 9 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vlissingen maakt bekend, dat zij op 10 
januari 2019 een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 
3°, van de Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht heeft verleend om af te wijken van 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
Buitengebied en om te bouwen. De vergun
ning betreft het realiseren van vier recreatie
appartementen en een groepsaccommodatie 
op de locatie Landbouwweg 9 (vm. opjaag
station Evides en vm. windmolenlocatie), 

aansluitend en behorend bij het agrarisch 
bedrijf Landbouwweg 7. 

Voor beide omgevingsvergunningen geldt: 
Inzagetermijn 
Vanaf 17 januari 2019 t/m 28 februari 2019 
ligt de vergunning met de bijbehorende 
stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien 
bij de publieksbalie in de hal van het stad
huis gedurende de openingstijden van het 
stadhuis. Tevens zijn alle stukken digitaal 
te raadplegen op de gemeentelijke website: 
www.vlissingen.nl/bekendmakingen. 

Beroep 
Vanaf 18 januari 2019 t/m 28 februari 2019 
kan tegen de vergunning beroep worden in
gesteld bij de Rechtbank Zeeland - West-Bra
bant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA BREDA door: 
- een belanghebbende, die tijdig een ziens

wijze tegen de ontwerp-vergunning heeft 
ingediend (daarvan heeft niemand gebruik 
gemaakt); 

- een belanghebbende, die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tijdig kenbaar te maken. 

Het instellen van beroep schorst de ver
gunning niet. Degene, die beroep instelt 
kan daarnaast een verzoek om een voorlo
pige voorziening (schorsing) indienen bij 
de Voorzieningenrechter van voornoemde 
rechtbank. De vergunning treedt in werking 
daags na afloop van de beroepstermijn, dus 
op 1 maart 2019. 
Voor nadere informatie kunt u een afspraak 
maken met Mevr. E. Jasperse of Dhr. M. 
Kavsitli. Zij zijn bereikbaar per e-mail via de 
adressen ejasperse@vlissingen.nl en mkav
sitli@vlissingen.nl. 

Vlissingen, 16 januari 2019
 
B&W Vlissingen, 

Postbus 3000, 

4380 GV Vlissingen
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Fotografie: gemeente Vlissingen, 
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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

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 

AFVALKALENDER 
2019 

Begin januari viel bij alle Vlissing 
se huishoudens de nieuwe afval 
kalender op de deurmat. 
Deze is ook online te raadplegen 
op www.vlissingen.nl/afval. 
Voor inwoners die in wijken wo 
nen waar afvalproeven plaats 
vinden, geldt een andere afval 
kalender. Deze kalenders zijn te 
vinden op www.vlissingen.nl/ 
afvalapart. 
Als u de afvalkalender graag via 
de post wil ontvangen of als u 
vragen heeft, kunt u ons bellen 
op 14 0118. 

AGENDA 
WMO-ADVIESRAAD 

Op vrijdag 18 januari 2019 ver 
gadert de Wmo-adviesraad Vlis 
singen in de Ambonzaal van het 
stadhuis in Vlissingen. Vanaf 
11.30 uur is de vergadering toe 
gankelijk voor alle inwoners van 
Vlissingen die als toehoorder 
aanwezig willen zijn. U bent van 
harte welkom om dit deel van 
de vergadering bij te wonen. Als 
u wilt inspreken, kunt u een af 
spraak maken met de heer Kla 
ver, voorzitter van de Wmo-ad 
viesraad via (06)- 54792503 of 
het secretariaat via wmoadvies 
raad@vlissingen.nl. Ook kunt u 
vrijblijvend bij het inloopspreek 
uur (vanaf +/-12.00–12.30 uur) 
binnenlopen. 

Voor de grootste vrijwilligersac
tie van Nederland, NLdoet, is het 
mogelijk tot 31 januari 2019 een 
financiële bijdrage aan te vragen 
voor de aangemelde klus. 

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om 
een dagje de handen uit de mouwen 
te steken. Doe ook mee en meld 
uw klus aan op www.nldoet.nl/ 
meld-je-klus-aan! Tot 31 januari 
2019 is het mogelijk om voor de 

aangemelde klus een financiële bij
drage van maximaal € 400,- aan te 
vragen via de website. Hierbij geldt: 
op is op. Bekijk voor het indienen 
eerst de voorwaarden, dat voor
komt teleurstellingen. Het Vrijwilli
gerspunt kan helpen bij het beden
ken van een klus of op een andere 
manier ondersteuning bieden. De 
actie vindt plaats op 15 en 16 maart 
2019. 

www.vlissingen.nl/vrijwilligerspunt 
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