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VERBOD OP RECREATIEF 
NACHTVERBLIJF IN ZEELAND 

Vanaf maandag 30 maart geldt 
er een verbod op toeristisch of 
recreatief nachtverblijf in heel 
Zeeland, zowel voor toeristen als 
Zeeuwen. Dit geldt voor recreatie-
parken, kampeerterreinen, mini-
campings, hotels, kamperen bij de 
boer, kamerverhuur, (Air)B&B’s, 
pensions, jachthavens, vakantie-
huizen, tweede huizen, strand-
slaaphuisjes en camperplaatsen. 
Ook geldt er een verbod op het op-
bouwen van slaap- en strandhuis-
jes. Dat is bepaald in een Zeeuwse 
noodverordening die op 27 maart 
werd vastgesteld. 

Deze maatregelen zijn genomen om 
te zorgen dat het aantal mensen dat 
komende periode (Pasen/meiva-
kantie) in Zeeland verblij˛, wordt 
beperkt. Want op dit moment staat 
de hele zorgketen in Zeeland onder 
grote druk door het coronavirus. Dit 
betre˛ niet alleen de ziekenhuizen 
en de intensive care afdelingen, maar 
zeker ook de huisartsen en het am-
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BOODSCHAPPENDIENST 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 

Kunt u het huis niet uit, maar zit u verlegen om boodschappen? De op ‘Berichten over uw buurt’
boodschappendienst van Manteling helpt u uit de nood! Op www.man- via www.overheid.nl. Op onder 
telingwalcheren.nl leest u hoe de vrijwilligers dit ook tijdens de coron- staande gemeentelijke website
acrisis voor u kunnen doen. vindt u meer informatie. 

www.vlissingen.nl/
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF bekendmakingen 

VOLLE CONTAINERS 

bulancevervoer. Een toestroom van 
een groot aantal bezoekers betekent 
dat deze druk onverantwoord groot 
wordt. Dat is onwenselijk. De maat-
regelen gelden tot nader order. 
Voor een aantal situaties geldt een 
uitzondering. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan seizoenarbeiders of tijde-
lijke bewoning (door persoonlijke 
omstandigheden) anders dan voor 
toeristisch of recreatief verblijf. Er 
wordt ook gecontroleerd op dit ver-
bod. 

De maatregelen grijpen zwaar in 
voor de toeristische sector en alle 
betrokken ondernemers. Voorzitter 
Veiligheidsregio Jan Lonink: “We 
begrijpen dat deze maatregelen in 
Zeeland pijn doen, echter economi-
sche schade is te herstellen, gezond-
heidsschade is onherstelbaar. In een 
normale situatie zijn alle toeristen 
van harte welkom, deze situatie 
vraagt echter om een andere bena-
dering. We vragen zowel toeristen 
als inwoners van Zeeland hiervoor 
begrip te tonen en elkaar met vrien-
delijkheid te blijven behandelen.” 
Hee˛ u vragen? Kijk op www.zeel-
andveilig.nl/veelgestelde-vragen of 
u het antwoord op uw vraag terug-
vindt. Staat het antwoord er niet bij, 
bel met uw gemeente of stuur een 
mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl 

www.zeelandveilig.nl/coronavirus 

De ondergrondse afvalcontainers 
zijn eerder vol en daardoor wordt er 
veel afval naast de containers gezet. 

Team Stadsbeheer rijdt de komende 
tijd extra rondes langs de onder-
grondse containers. We willen u 
vragen ook uw steentje bij te dragen 
en geen afval naast de containers te 
zetten. 

Als de container vol is, kunt u tij-
dens kantoortijden bellen met 14 
0118 of later terugkomen om uw af-
val in de container te doen. Zo hou-
den we Vlissingen samen schoon! 

www.vlissingen.nl/afval 

VERSTERKING BUURTGEVOEL: 
LIEF EN LEEDSTRATEN! 

Wie wil er nou niet in een straat wonen waar 
de buren nog echt naar elkaar omkijken? En 
vooral wie wil meehelpen om het buurtgevoel 
te versterken? Als lief en leedstraat kan je er-
voor zorgen dat in jouw straat meer aandacht 
is voor elkaar. Dat lief en leed met elkaar kun-
nen worden gedeeld. Dat kan simpel door een 
bezoekje, telefoontje, kaartje of boodschappen 
doen. Andere voorbeelden hulp bij ziekte, ver-
voer naar een ziekenhuis en zo zijn er veel mo-
gelijkheden om elkaar te helpen. Met het grote 
aantal alleenstaanden is een oplettend oog al-

tijd belangrijk. Contacten die mensen verbinden in lief en leed. 
Wilt u meehelpen of informatie: wijkcoordinator@vlissingen.nl 
Het zou mooi zijn als de gemeente voor lief en leedstraten per jaar een 
bedrag van € 50,00 per lief en leedstraat beschikbaar zou stellen. Wel-
licht dus een mantelzorgcompliment per straat, voor een bloemetje, 
kaartje of ko˝emorgen. 

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

Het college van B&W vraagt de 
gemeenteraad van Vlissingen om 
een gezamenlijk vertrekpunt ten 
aanzien van het afvalbeleid vast 
te stellen: waar staan we, wat wil-
len we bereiken en hoe komen we 
daar? Om dit te realiseren is een 
plan van aanpak opgesteld. De ge-
meenteraad moet nog een besluit 
nemen over het plan. 

Landelijke wetgeving bepaald dat 
alle gemeenten het aantal kilo’s res-
tafval terugbrengen naar maximaal 
30 kilogram restafval per inwoner 
in 2025. Dit kan door het herbruik-
bare afval optimaal te scheiden. Ge-
meente Vlissingen stelt zich daarom 
tot doel om inwoners bewust te ma-
ken van de noodzaak om restafval 
te verminderen en door hen te mo-
tiveren hun afval zoveel mogelijk te 
scheiden. 
Dit moet leiden tot een gemiddelde 
hoeveelheid restafval per inwoner 

per jaar van maximaal 100 kilo in 
2024 en een afvalscheidingspercen-
tage van 75%. Om dit te bereiken 
trekken we samen op met andere 
Zeeuwse gemeenten en willen we 
zorgen voor meer aansluitingen met 
dezelfde capaciteit; door op termijn 
rolcontainers te vervangen door 
ondergrondse verzamelcontainers 
(met uitzondering van GFT-afval). 

Er zijn al ˜ink wat stappen gezet. 
Bijvoorbeeld met de afvalschei-
dingscampagne ‘Afval apart, ge-
woon doen!’ en een uitgebreid on-
derzoek met afvalproeven. Tijdens 
deze proeven gingen inwoners hun 
afval nog beter scheiden. Dat is 
belangrijk want deze grondsto°en 
kunnen weer hergebruikt worden 
voor nieuwe toepassingen. Zo gaat 
er minder afval de verbrandings-
oven in. 

www.vlissingen.nl/afval 

WIJZIGINGEN 
OPHALEN HUISVUIL 
PASEN 

Op maandag 13 april, tweede 
paasdag, wordt er geen huisvuil 
opgehaald. In plaats daarvan 
kunt u uw huisvuil aanbieden op 
zaterdag 11 april. 
Voor informatie kunt u contact 
met ons opnemen via telefoon 
nummer 14 0118. 

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 
- Vloerenleggersbedrijf Blok en Butler, 

AFSLUITEN KONINGSBRUG Nieuwe Kruidmolenweg 19 te Vlissingen 

We werken hard aan het kadeher-
stel op het Scheldekwartier. Inmid-
dels zijn alle damwanden in Het 
Dok geplaatst. Om de damwanden 
onder de Koningsbrug te kunnen 
plaatsen zal de brug tijdelijk ver-
wijderd worden. In verband met 
deze werkzaamheden is de Ko-
ningsweg van vrijdag 3 april 18.00 
uur t/m maandag 6 april 06.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. 

Om de bedrijfsvoering van Damen 
niet te belemmeren, voeren we de 
werkzaamheden uit in het week-
end. In dit weekend wordt con-
tinue doorgewerkt. Helaas is het 

OPHALEN OUD PAPIER 
Wij willen u vragen om het oud 
papier zoveel mogelijk zelf op te 
sparen, zodat u dit na de corona-
crisis alsnog bij de vereniging 
of de kerken kunt aanleveren. 
U kunt het ook zelf wegbren-
gen naar de ondergrondse oud 
papier containers of de Milieu-
straat. 

niet te voorkomen dat dit tot enige 
(geluids-)overlast zal leiden. Het 
sloop- en heiwerk wordt zoveel als 
mogelijk buiten de nachtelijke uren 
gedaan. De omleidingsroutes voor 
het (ÿets)verkeer worden met bor-
den aangegeven. 

Hee˛ u vragen of opmerkingen? 
Laat het ons weten via email kade-
herstel@vlissingen.nl. U kunt ook 
contact opnemen met directievoer-
der de heer G. Wierde via 088 943 
22 44. 

www.scheldekwartier.nl/projecten/ 
kadeherstel 

- Buurtzorgpension 1970, Joost de Moor-
straat 27 te Vlissingen 

- Stichting Meijaard-Rijsdijk, Faradayweg 1 
te Vlissingen 

Verleende reguliere omgevingsvergunning 
- Verbrugge Zeeland Terminals B.V., Enge-

landweg 12 te Ritthem 

Vastgestelde bestemmingsplannen 
- Uitwerkingsplan Valkhof te Oost-Souburg 

Vlissingen, 1 april 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

In de binnenstad haalt de gemeen-
te nog wel het oud papier op. Dit 
i.v.m. de inzameling voor de onder-
nemers (de winkels worden continu 
bevoorraad) en direct daarmee in 
verband houdend, het voorkomen 
van het zwerfafval. Dank voor uw 
begrip!
www.vlissingen.nl/afval 

VOLG ONZE 

GEMEENTE OOK 

VIA SOCIAL MEDIA 
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