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Op 25 en 26 april 2019 reikte burgemeester Bas van den Tillaar Ko-
ninklijke Onderscheidingen uit aan negen inwoners van de gemeente 
Vlissingen. De heer Joziasse, de heer Koeijvoets, de heer Passchier, de 
heer Wilmering, mevrouw Ovaa – de Witte, mevrouw Luteijn – de Bue 
en de heer en mevrouw Dert kregen allen de Koninklijke Onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van den Bout kreeg 
de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

ACTIVITEITEN 
SLAG OM DE SCHELDE 

Woensdag 1 mei 2019 
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www.vlissingen.nl 
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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Algemeen & 
Sociaal 
9 mei 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 

RECTIFICATIE 

In de BGK van 24 april stond in 
het artikel ‘Nieuwe regels hon 
den’ de strandperiode vermeld 
van 1 mei t/m 16 april. Dit moet 
zijn van 1 mei t/m 16 september. 
Meer info: www.vlissingen.nl/ 
hond. 

VERGUNNING-
HOUDERSPARKEREN 
OP DE DE WILLEM 
RUYSSTRAAT 

Het college heeft besloten ver 
gunninghoudersparkeren in te 
voeren op de De Willem Ruys 
staat tussen de rotonde Aagje 
Dekenstraat en de Van Dishoeck 
straat. Dit straatgedeelte wordt 
toegevoegd aan de bestaande 
vergunninghouderszone C. 
Het vergunning parkeren geldt 
van 1 april tot 1 november op 
maandag t/m zondag van 09.00 
tot 19.00 uur en van 1 novem 
ber tot 1 april van maandag t/m 
zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur. 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 

MAATREGELEN 
BEVRIJDINGSFESTIVAL 
Op zondag 5 mei 2018 organiseert 
Cultuurwerf het Bevrijdingsfes-
tival Zeeland in het centrum van 
Vlissingen. Om 12.00 uur vindt 
de Van Randwijklezing plaats in 
de Sint Jacobskerk aan de Oude 
Markt. Het Bevrijdingsfestival 
begint om 13.00 uur en duurt tot 
24.00 uur. Om het festival voor be-
woners en bezoekers vlot en veilig 
te laten verlopen, worden er extra 
maatregelen genomen. De om-
wonenden van het festivalterrein 
ontvangen een brief, waarin alle 
maatregelen en omleidingen staan 
vermeld. U kunt alles nalezen op 
www.vlissingen.nl/bevrijdingsfes-
tival. 

Verkeersmaatregelen 
Vanaf 1 mei geldt op Boulevard Ban-
kert (tussen de Coosje Buskenstraat 
en de Trompweg) en Boulevard de 
Ruyter tweerichtingsverkeer. Voor 
en na het festival is de binnenstad 
bereikbaar via de Koningsweg, De 
Willem Ruysstraat en Spuikomweg. 
Vanaf zondag 5 mei 07.00 uur tot 
maandag 6 mei 02.00 uur gelden er 
verkeersmaatregelen in de binnen-
stad. Let goed op de omleidings-
borden en volg de aanwijzingen van 
verkeersregelaars op. 

VERTRAGING SCHOLEN 

Festivalterrein 
De volgende straten zijn van zon-
dag 5 mei 07.00 uur tot maandag 
6 mei 02.00 uur door de gemeente 
aangewezen als festival- en hore-
cagebied én evenemententerrein: 
De Ruyterplein, Nieuwendijk, Bal-
lastkade, Mastkraanstraat, Bella-
mypark, Beursplein, Beursstraat, 
Oude Markt, Kerkstraat, Markt-
straat, Spuistraat, Lange Zelke tot 
de Torenstraat, Bussestraat, Coosje 
Buskenstraat, Spuikomweg, Spui-
kom, Komstraat, Glacisstraat vanaf 
Komstraat tot Badhuisstraat. 
In deze straten is het strikt verbo-
den om uw auto te parkeren. De 
straten zijn namelijk ook aangewe-
zen als noodroute voor de hulp-
diensten. De wegsleepregeling die 
hier van kracht is, wordt daarom 
streng gehandhaafd. 

Parkeergarage 
Parkeergarages Scheldeplein en De 
Fonteyne kunt u 24 uur per dag 
uitrijden. In beide parkeergarages 
geldt vanaf 5 mei 18.00 uur tot 6 
mei 09.00 uur een aangepast tarief 
van max. € 4,00. 

www.vlissingen.nl/ 
bevrijdingsfestival 

SOUBURG ZUID 
De Tweemaster/Kameleon en de 
Burcht-Rietheim kunnen niet 
voor de start van het nieuwe 
schooljaar verhuizen naar hun 
tijdelijke locaties. Beide scholen 
willen op de nieuwe locatie een 
kindcentrum: een combinatie van 
onderwijs en opvang. 

De gemeente is verantwoordelijk 
voor het onderwijs en hee° bud-
get ter schikking gesteld. Voor het 
opvangdeel van het budget zijn 
de scholen en de opvanginstelling 
verantwoordelijk en dit budget-
deel is nog niet beschikbaar. Samen 
met woningcorporatie Zeeuwland 

kijken zij nu naar een oplossing. 
Zeeuwland zou na oplevering eige-
naar en/of beheerder van de school-
gebouwen kunnen worden. 
De eerste fase voor de aanbesteding 
voor de bouw van twee basisscho-
len in Souburg zuid is afgerond. Er 
zijn vijf aanbieders geselecteerd die 
mee mogen doen in de vervolgpro-
cedure. Om de volgende fase van 
de aanbesteding te kunnen starten, 
moet er duidelijkheid zijn over het 
budget en opdrachtgeverschap. Die 
informatie hebben de aanbieders 
nodig om te kunnen ‘rekenen en 
tekenen’. 

Dodenherdenking met ‘Faces to 
Graves’ 
Op 4 mei 2019 om 19.45 uur or-
ganiseert de gemeente Vlissingen 
ook dit jaar een Dodenherdenking 
om de slachto˜ers van de Tweede 
Wereldoorlog en van oorlogs- en 
vredesmissies daarna te herdenken 
op de Noorderbegraafplaats. De 
Koninklijke Harmonievereniging 
Ons Genoegen verzorgt de muziek. 
Voorafgaand aan de herdenking is 
er om 19.00 uur een oecumenische 
herdenkingsdienst in het Uitvaart-
centrum Overtoom/Groen aan de 
Van Dishoeckstraat 620 te Vlis-
singen. De dienst is georganiseerd 
door de Raad van Kerken met het 
thema: Geef Vrijheid door – in vrij-

heid kiezen. Met het project ‘Faces 
to Graves’ krijgen een tiental slacht-
o˜ers van de Tweede Wereldoorlog 
een gezicht door middel van een 
foto en een verhaal. 

Van Randwijklezing, Bevrijdings-
festival en vrijheidsmaaltijd 
Op 5 mei 2019 is er tijdens het Be-
vrijdingsfestival en de Van Rand-
wijklezing in de Sint Jacobskerk 
aandacht voor de 75-jarige herden-
king van de Slag om de Schelde. De 
Stichting Oorlogsjaren Vlissingen 
organiseert in samenwerking met 
Scheldehof een vrijheidsmaaltijd. 

www.vlissingen.nl/75 

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. 

Bestemmingsplan 
Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018’ ligt 
ter inzage vanaf 2 mei t/m 13 juni 

Omgevingsvergunning 
CZAV, President Rooseveltlaan 768a te Vlis-
singen 

Activiteitenbesluiten milieubeheer 
Autotaalglas Vlissingen, Gildeweg 20b te 
Vlissingen 
Habitat Projectontwikkeling B.V., Edison-
weg 8A te Vlissingen 

Vlissingen, 1 mei 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
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