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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 

SUCCESVOLLE NLDOET 
Het Oranje Fonds organiseerde op 
15 en 16 maart 2019 samen met 
duizenden organisaties in het land 
de vrijwilligersactie NLdoet. Dit 
is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Ook in Vlissingen 
gingen vrijwilligers aan de slag. 

Goed om te zien dat er zo veel vrij-
willigers waren die zich met veel en-
thousiasme hebben ingezet tijdens 
NLDoet. De vrijwilligers zijn bij 
diverse stichtingen en organisaties 
aan de slag gegaan om een klus te 
klaren of anderen een onvergetelij-
ke dag te bezorgen. Er was van alles 
te doen van nagels lakken tot aan 
het opschuren en verven van stal-
deuren. In de gemeente Vlissingen 
hebben de volgende organisaties 
meegedaan: 

• Stichting Mae Uku • Zorgcentrum de WVOzorg Zoute 
• Scoutinggroep Watergeuzen Viever 
• Speeltuinvereniging Lammeren- • Wvozorg Pablo Picassoplein 

burg 
• Paardoes Alle vrijwilligers heel erg bedankt 
• Muziekvereniging Vlijt & Volhar- voor het meehelpen tijdens NL-

ding doet! Samen hebben jullie Vlissin-
• Scoutinggroep de Gol°rekers gen nog een beetje mooier gemaakt! 

WERKZAAMHEDEN SCHELDEWIJK 
De afgelopen 9 maanden is de het gronddepot aan de De Willem 
gemeente druk bezig geweest in Ruysstraat ligt al 50 duizend kuub 
de Scheldewijk met het verwij- grond klaar om verwerkt te worden 
deren van leidingen en kabels uit in het gebied. Ook wordt er 37.000 
de grond. Half februari 2019 zijn m3 zand aangevoerd, dit zijn zo’n 
deze werkzaamheden afgerond. In 37 binnenvaart schepen met zand. 
totaal is er 16 kilometer aan kabels Begin maart is er al zand aange-
en leidingen verwijderd. voerd die als voorbelasting werd 

gebruikt bij het project bedrijven-
Tijdens de werkzaamheden zijn er terrein Souburg II. 
veel oude funderingsresten gevon-
den. Die zijn ter plaatse gebroken 
en weer hergebruikt als fundering 
onder de wegen.  Ook is de Broe-
derband bouwrijp gemaakt en is 
er een hogedruk gasleiding langs 
De Willem Ruysstraat aangelegd. 
Vanaf mei 2019 begint het bouw-
rijp maken van een gebied van cir-
ca 10 hectare. Dat gaat zeker 1 jaar 
duren voordat het gereed is. Op 

VERKIEZINGEN 
Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn op 20 maart 2019 verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten en Waterschap. De Partij Sou-
burg-Ritthem werd in maart 2018 met uw 
steun de grootste partij in onze gemeente. Dat 
is een mooi resultaat en gee˜ veel verantwoor-
delijkheden. Als fractie zetten wij ons in voor 
Ritthem, Souburg en Vlissingen. Kijk vooral 
welke lokale onderwerpen in de verkiezings-
programma’s van de partijen staan. Ordening 
van de openbare ruimte, toerisme en recreatie, 
openbaar vervoer en de provinciale waterhuis-

houding. Naast de diversiteit van aan de provincie opgelegde taken 
kan de provincie ook zelf bepalen welke zaken zij wil aanpakken. De 
kracht van de regio mag u bepalen op woensdag 20 maart 2019. Kies 
lokaal voor Staten en Waterschap! U de kiezer, wil duidelijke visies en 
overtuigingen. Overtuigingen die op de eerste plaats rekening houden 
met woon- werk- en leefomgeving. De eigen wijk, het eigen dorp, de 
eigen stad, onze eigen provincie. 

Rijnco-Jan Suurmond, Partij Souburg-Ritthem 
E-mail: rjsuurmond@zeelandnet.nl, mobiel: 06-23597747 

INLOOPBIJEENKOMST 
RECONSTRUCTIE MERCURIUSWEG 
Op woensdag 3 april 2019 houdt het maken van op- en aanmerkin-
de gemeente Vlissingen voor be- gen en het stellen van vragen. De 
langhebbenden een inloopbijeen- komende tijd zal het werk besteks-
komst over de reconstructie van gereed worden gemaakt. Daarna 
de Mercuriusweg. vindt aanbesteding en gunning 

plaats. De bedoeling is direct na 
De bijeenkomst vindt plaats in de de zomervakantie (augustus/sep-
hal van het stadhuis (ingang Stad- tember 2019) het werk uit te laten 
huisplein). Tussen 19.00 en 20.30 voeren. Naar verwachting hee˜ de 
uur kunt u kennis nemen van het aannemer een week of zes nodig om 
opgestelde Deÿnitief Ontwerp. Te- de klus te klaren. 
vens bent u in de gelegenheid tot 

NOLLEBOS WANDELING 

Woensdag 13 maart wandelden we met betrokken inwoners door het 
Nollebos om kennis op te doen en te delen. Op 6 april vanaf 10.00 uur 
wandelen we nog een keer. Loopt u mee? 
Aanmelden kan via nollebos@vlissingen.nl. 

OPENSTAANDE VACATURE 
Werken bij de gemeente Vlissin- onze handel en industrie gaan ver 
gen is verrassend en veelzijdig. voorbij de havens en de Schelde. 
De gemeente is volop in ontwikke- De studenten en inwoners van over 
ling. Bent u klaar voor een nieuwe de hele wereld maken van Vlissin-
uitdaging? Solliciteer dan op onze gen een diverse stad. Collega’s zijn 
vacature. vrije vogels met een groot verant-

woordelijkheidsgevoel en hebben 
• Informatiemanager volop ruimte voor eigen inbreng. 

Echte allrounders die verslingerd 
Vlissingen is een wereldstad in het raken aan de stad. Solliciteren kan 
klein. We organiseren evenemen- via de website www.vlissingen.nl/ 
ten van internationale allure. Ook vacatures. Succes! 

IN VERBAND MET HET PLAATSEN VAN DE ONJUISTE FOTO 
BIJ DE RAADSCOLUMN VAN 13 MAART STAAT DE 
COLUMN ER DEZE WEEK NOGMAALS IN. 

DE ZORG BLIJFT ONZE ZORG 
Zorg voor iedereen en bereikbaar voor ieder-
een die het nodig hee˜. Dat was ook de strek-
king van het amendement die de SP samen 
met lijst Duijndam hee˜ ingediend tijdens de 
besluitenraad van 28 februari. Het college hee˜ 
nu de opdracht van de Raad gekregen om de 
projectleider ervan bewust te maken dat zij de 
burgers op een gedegen, adequate wijze moe-
ten voorlichten over de mogelijkheden van het 
kiezen voor de juiste zorg. We zijn het aan onze 
burgers verplicht om te laten weten waar ze aan 
toe zijn. En dat het Vlissings Zorgloket niet al-

leen gaat om budgettair vriendelijke oplossingen maar voor de beste 
zorg oplossing voor iedereen...Iedereen hee˜ recht op de juiste zorg en 
de eigen regie daar waar het kan! 

Priscilla Kuipers, Fractievoorzitter SP Vlissingen 
E-mail: priscilla_kuipers@hotmail.com 

Woensdag 20 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 

Commissie Algemeen & 
Sociaal 
28 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 

INLOOPMIDDAGEN 
ONTMOETING 

Bent u vaak alleen en wilt u 
graag andere mensen ontmoe 
ten en samen een kopje koffe of 
thee drinken? U bent van harte 
welkom op de inloopmiddagen 
ontmoeting van de Stichting 
Dunya, de-Balie en de Wijkraad 
Middenstad aan de Brouwenaar 
straat 4 te Vlissingen. De inloop 
middagen zijn op: 2 april, 16 
april, 30 april, 14 mei, 28 mei, 11 
juni en 25 juni van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Voor meer informa 
tie kunt u contact opnemen via 
info@de-Balie.nl. 

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 
Orsted Wind Power Netherlands B.V., 
Westerhavenweg 2e te Vlissingen 

Omgevingsvergunning 
Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. & 
Damen Shiprepair Vlissingen B.V., De Wil-
lem Ruysstraat 99 te Vlissingen 
Kennisgeving besluit 
Aan Stichting d’Onte te Goes zijn vergunnin-
gen verleend ingevolge de Waterwet en de 
Ontgrondingenwet voor het winnen van 
maximaal 2.500.000 m3 zand in de Wester-
schelde en het compenseren hiervan door 
terugbrengen van een gelijke hoeveelheid 
Noordzeezand in de Westerschelde, voor een 
periode van 5 jaar. 

Vlissingen, 20 maart 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
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