
 

 

 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

DORPENTOCHT 
WALCHEREN 
Op dinsdag 6 augustus 2019 is er 
weer de jaarlijkse ÿetstocht van 
Terre des Hommes: de 23e Dorpen-
tocht. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Walcheren werd bevrijd. Als thema 
voor de Dorpentocht 2019 is daar-
om gekozen voor ‘75 jaar Slag om de 
Schelde en de inundatie’. Van deze 
gebeurtenissen zijn nog veel sporen 
te vinden. Fietsers passeren onder 
andere het Nollebos, de boulevards, 
Uncle Beach en het krekengebied bij 
Ritthem. Om mee te kunnen doen, 
koopt u voor € 6 het routeboek-
je op één van de stempelposten. 
Met de opbrengst wordt het Terre 

des Hommes 
project ‘Kenia, 
een kinder-
seksvrije Keniaanse kust’ gesteund. 
Het project hee˜ als doel om de 
seksuele uitbuiting van kinderen uit 
te roeien. 
Fietsers kunnen op één van de 11 
stempelposten starten voor een ÿet-
stocht van 55 km. Nieuw dit jaar is 
de mogelijkheid om een verkorte 
route van 35 km te ÿetsen langs 7 
stempelposten. Ideaal voor gezin-
nen met kinderen. Meer informatie 
over de Dorpentocht Walcheren is 
te vinden op de website. 

www.dorpentocht-walcheren.nl 

ORGELCONCERTEN ZOMER 2019 
In augustus worden er orgelconcerten georganiseerd in de Sint Jacobs-
kerk in Vlissingen. De concerten beginnen iedere vrijdag om 12 uur. 

Het rooster is als volgt: 
2 augustus: Rien Balkenende (Middelburg) 
9 augustus: Everhard Zwart (Capelle a/d IJssel) 
16 augustus: Steven Knieriem (Goes) 
23 augustus: Bob van der Linden (Utrecht) 
30 augustus: Andreas Meisner (Altenberg) 

IEDEREEN NAAR BUITEN 
“Iedereen naar buiten” – riep mijn moeder 
vroeger. Volgens Jantje Beton speelt 15% van 
de kinderen helemaal nooit buiten en dat is 
zorgelijk nieuws. Buitenspelen zorgt voor de 
noodzakelijke beweging en is goed voor het 
ontwikkelen van het ruimtelijk inzicht. Een 
ander voordeel van buitenspelen is dat dit vaak 
zonder ouderlijk toezicht gebeurt. Zelfstandig 
de wereld ontdekken en ervaren, stimuleert 
het creatief denken. In een tijd waarin kin-
deren worden blootgesteld aan veel prikkels 
is buitenspelen een belangrijke uitlaatklep. 

Vooral voor kinderen die moeite hebben met het omgaan met emoties. 
Het fysiek bezig zijn en bewegen in de buitenlucht zorgt voor een blij 
en ontspannen gevoel. 
In de speeltuinen en in de eigen buurt kan iedereen zich uitleven. Met 
z’n allen op de stoep krijten, touwtje springen of een wedstrijdje op 
het grasveldje neemt de spanningen weg en versterkt de band tussen 
buurtkinderen. We moeten buitenspelen blijven stimuleren. 
Dus: iedereen naar buiten! 

Joanna Weijermans, Raadslid Partij Souburg-Ritthem 
jkweijermans@zeelandnet.nl 

RINGRIJDEN IN VLISSINGEN 

Typisch zomers plaatje: ringrijden op het Bellamypark in Vlissingen. 
Voor de paarden en hun ruiters was er genoeg water en verkoeling. Wet-
houder Rens Reijnierse reikte de prijzen uit. 

BURENDAG OOK VOOR 
BUURTORGANISATIES 
Buurtorganisaties hebben de afge-
lopen jaren met het uitvoeren van 
leuke en duurzame activiteiten 
een belangrijke rol gespeeld op 
Burendag. Tot en met 16 augustus 
2019 kunnen buurtorganisaties 
een aanvraag indienen voor een 
Burendagactiviteit. Een bedrag 
van maximaal € 350 wordt uitge-
keerd om voor én met uw buurt 
iets aan te pakken. 

Het Oranje Fonds hee˜ voor Buren-

dag een aangepaste aanvraagproce-
dure. Sneller en makkelijker. Om 
voor een toekenning in aanmer-
king te komen, moet uw aanvraag 
aan alle voorwaarden voldoen. Als 
u vragen hee˜, kunt u mailen naar 
het Burendag team via burendag@ 
oranjefonds.nl. De criteria van het 
Oranje Fonds zijn te vinden op de 
website van het Oranje Fonds en de 
gemeente Vlissingen. 

www.oranjefonds.nl/aanvragen 

ZOMERVAKANTIE 
VRIJWILLIGERSPUNT 
Het vrijwilligerspunt gaat met va-
kantie en is afwezig van 29 juli tot 
19 augustus. 

Kijk op de vacaturebank voor alle 
vacatures. Komt u er niet helemaal 
uit of wilt u meer informatie? Stuur 
dan een mail vrijwilligerspunt@ 
vlissingen.nl. Bij terugkomst wordt 
er zo snel mogelijk contact met u 
opgenomen. 

www.vrijwilligerspuntvlissingen.nl 

VRIJWILLIGERSPUNT

LINTJESREGEN 2020 
Kent u iemand die zich al lange Wilt u iemand aanmelden voor een 
tijd op een bijzondere manier en lintje? Neem dan contact op met 
zonder eigenbelang inzet voor de mevrouw M. Pietersen-Verhoef via 
samenleving? Dan komt deze per- tel. 14 0118 of stuur een e-mail naar 
soon wellicht in aanmerking voor mverhoef@vlissingen.nl. 
een Koninklijke onderscheiding. 

www.lintjes.nl 

VRAAGMAAR APP VOOR 
GESPREK OVER ZELFMOORD 
Zelfmoord is voor driekwart van helpt u erbij, met uitleg, oefenin-
Nederland een taboe, maar door gen en tips & tricks. Met een ge-
erover te praten kunnen we zelf- sprek kunt u het verschil maken. De 
moord juist voorkomen. VraagMaar app is een initiatief van 

113 Zelfmoordpreventie en Zeeland 
Veel mensen vinden het moeilijk zonder Zelfmoord. 
om over zelfmoord te praten, maar 
het kán wel. De VraagMaar app www.113.nl/VraagMaar 

Woensdag 31 juli 2019 
Redactie: Team Klantcontact en 
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 
22 augustus 2019 

Commissie 
Algemeen en Sociaal 
29 augustus 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 

WERKEN OP 
AFSPRAAK 

De gemeente werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maakt u 
op de website www.vlissingen.nl/ 
contact of telefonisch van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-
17.00 uur via telefoonnummer 
14 0118. Weet u dat u een aantal 
zaken ook direct online kunt rege-
len? Zoals bijvoorbeeld het aan-
vragen van een parkeerkaart, het 
doorgeven van een verhuizing of 
het opvragen van een uittreksel. 
Ziet u op straat, in de brandgang 
of in een andere openbare ruimte 
dingen waarvan u denkt dat het 
gemaakt of opgeruimd moet 
worden? Ook dat kunt u online 
melden. Daarnaast kunt u online 
een melding doen over de manier 
waarop wij onze taken uitvoeren 
of hoe wij u behandelen. 

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. 

Ontwerpbestemmingsplan Scheldewijk-
Noord 
T.b.v. woningbouw in het noordelijke deel 
van het Scheldekwartier zijn planologische 
regels opgesteld. Dit ligt ter visie gelegd 
tussen 01-08 en 11-09. 

Wet milieubeheer 
Volkstuinenvereniging Levenslust, Vlissing-
sestraat 27 te Vlissingen 

Vlissingen, 31 juli 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
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