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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 

CONCEPT ONTWIKKELAGENDA 
SOCIAAL DOMEIN: 
OP WEG NAAR EEN INCLUSIEF VLISSINGEN 

Het college van B&W hee˜ het 
concept van de Ontwikkelagenda 
Sociaal Domein vrijgegeven voor 
inspraak. Alle betrokkenen bij het 
sociaal domein, zowel professio-
nals als inwoners, mogen reageren 
op het concept. De reacties wor-
den verzameld in een inspraak-
schri˜ en meegenomen bij de be-
sluitvorming door het college. 

Sociaal domein 
Onder de term ‘sociaal domein’ ver-
staan we alle inspanningen die de 
gemeente verricht rond werk, par-
ticipatie en zelfredzaamheid, zorg 
en jeugd, op basis van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
2015, de Participatiewet, Jeugdwet 
en de Wet gemeentelijke schuld-
hulpverlening. In de ruime zin van 
het woord vallen onder ‘sociaal do-
mein’ ook alle aanverwante taken, 
zoals handhaving bij leerplicht, 
het voorkomen van vroegtijdig 
schoolverlaten, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer, de reguliere en 
bijzondere bijstand, schuldhulpver-
lening en (jeugd)gezondheidzorg. 

Toekomstbestendig en betaalbaar 
De vraag naar ondersteuning stijgt. 
De kosten stijgen. Er zijn problemen 
om voldoende personeel te vinden 
om ondersteuning te bieden. De ge-
meente Vlissingen verwacht dit jaar 
alleen al een tekort van 12 miljoen 
euro. Het huidige systeem is niet 

toekomstbestendig. De gemeente 
Vlissingen moet keuzes maken om 
ervoor te zorgen dat inwoners die 
het echt nodig hebben, ook in de 
toekomst ondersteuning kunnen 
krijgen. 

De Ontwikkelagenda Sociaal Do-
mein is een beleidsnota waarin de 
gemeente Vlissingen aangee˝ hoe 
zij wil komen tot een toekomstbe-
stendig en betaalbaar systeem van 
ondersteuning. In de Ontwikkel-
agenda staan de kaders die de ge-
meenteraad vaststelt. Binnen die 
kaders kan het college van B&W 
keuzes maken. 

Voor de gemeente Vlissingen en 
alle partners in het sociaal domein 
is het de komende jaren belangrijk 
om e˙ciënt en eˆectief te worden 
door integraal (samen) te werken in 
beleid en uitvoering. De gemeente 
schrij˝ voor het gehele sociaal do-
mein één gezamenlijke visie, met 
doelstellingen en doelen, waarbij 
integraliteit voorop staat. 

Inspraak en inloopbijeenkomsten 
Van 19 februari tot en met 1 april 
2020 ligt het concept van de Ont-
wikkelagenda Sociaal Domein ter 
inzage in het stadhuis. U kunt ze 
ook vinden op de website van de 
gemeente. 

Hee˝ u vragen of wilt u in gesprek 
over de Ontwikkelagenda Sociaal 
Domein? Onze medewerkers staan 
voor u klaar tijdens de inloopbij-
eenkomsten in het stadhuis op: 
• 5 maart 18.00 tot 19.30 uur 
• 10 maart 16.00 tot 18.00 uur. 

Inspraak kan alleen schri˝elijk, via 
post, e-mail of de website. Tijdens 
de bijeenkomsten liggen er in-
spraakformulieren voor u klaar. 

www.vlissingen.nl/inspraak 

VLISSINGEN VAN ONS 
Vlissingen is niet van de gemeente, en ook niet 
van de regering. Vlissingen is van ons! 
Wij beslissen wie er namens ons de besluiten 
neemt (de gemeenteraad), wij kunnen zelf zor-
gen voor onze omgeving, voor een ÿjne sfeer, 
aandacht voor elkaar, natuur, sport en activitei-
ten. 
Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen 
wij, de inwoners, nog meer invloed op onze 
omgeving. Wat is goed, wat kan beter? Geluk-
kig zijn er al veel initiatieven om de lee°aar-
heid te bewaren. Zo had ˛eater de Verwach-

ting in Ritthem nieuwe stoelen nodig. Diverse mensen, organisaties 
en bedrijven deden een duit in het zakje en onlangs was de feestelijke 
opening! D66 Vlissingen hee˝ ook een stoel gesponsord, zoals we eer-
der hebben bijgedragen aan de muurschildering bij de Aldi in de stad. 
Omdat wij cultuur, zelfredzaamheid en lee°aarheid hoog in het vaan-
del dragen en omdat Vlissingen van ons allemaal is. 
Want de gemeente, dat bent U. 

Josephine Elliott, Fractievoorzitter D66 Vlissingen 
Elliott.hilverdink@gmail.com | @ElliottD66 

NIEUWE VEEGMACHINE 

Woensdag 12 februari kreeg team Stadsbeheer een nieuwe veegmachi-
ne overhandigd. De nieuwe aanwinst is in een handomdraai aan te pas-
sen naar sneeuwveger en/of zoutstrooier en kan zich ook goed een weg 
banen op ÿetspaden en moeilijk te bereiken plaatsen. 

VLISSINGEN DEELT LIEF EN LEED 
De wijkcoördinatoren van de ge-
meente Vlissingen peilen of er 
voldoende animo bestaat voor 
lief- en leedstraten. ‘Lief- en leed-
straat’ is een verzamelnaam voor 
hartverwarmende contacten tus-
sen bewoners van een straat. De 
steun die u in een straat of klei-
ne buurt aan elkaar kunt geven, 
blijkt waardevoller dan u in eerste 
instantie misschien denkt. Sonja 
Kingma uit Oost-Souburg weet er 
alles van. 

In Oost-Souburg bestaat het kof-
ÿehuis van Sonja inmiddels vijf 
jaar. Een mooi voorbeeld van hoe 
in ongedwongen sfeer een netwerk 
kan ontstaan. Niet alleen persoon-
lijk aan de ko˙etafel, maar ook heel 
modern en digitaal via sociale me-
dia, zoals Facebook. Naast de kof-
ÿehuis activiteiten hee˝ ze kort ge-
leden met behulp van sponsors zo’n 
18 pakketten uitgedeeld aan men-
sen die dat goed konden gebruiken. 
Ook hee˝ ze een ruilkast voor lan-
ger houdbare producten voor het 
huis staan. Alles is kleinschalig en 
ongedwongen, maar juist daardoor 
heel waardevol. De wijkcoördina-

toren zetten zich er graag voor in 
om ook andere inwoners hiervoor 
enthousiast te maken. 

In enkele andere steden bestaan al 
succesverhalen waarbij het buurt-
gevoel is versterkt. En dat door 
simpelweg iets aardigs voor elkaar 
te doen zonder ingewikkelde pro-
cedures of theorieën. Vaak begint 
het met het samen drinken van een 
bakje ko˙e of thee bij iemand thuis. 
De onderlinge contacten verbindt 
mensen nog meer. 

Interesse om jouw straat ook een 
lief- en leedstraat te laten zijn? Mail 
de wijkcoördinatoren Michelle Vos 
en Matthijs Bode voor vrijblijvende 
tips en informatie op wijkcoordina-
tor@vlissingen.nl. 

AGENDA WMO-ADVIESRAAD 
Op vrijdag 21 februari 2020 ver-
gadert de Wmo-adviesraad Vlis-
singen in de Taganrogzaal van het 
stadhuis in Vlissingen, Paul Kru-
gerstraat 1. 

Op het openbare gedeelte van de 
agenda staat om 11.30 uur een pre-
sentatie van dhr. Mooibroek van ’s 
Heeren Loo. Het openbare gedeelte 
van de vergadering is toegankelijk 

voor alle inwoners van Vlissingen. 
Wilt u als toehoorder aanwezig zijn 
bij het openbare gedeelte van de 
vergadering van de Wmo-advies-
raad Vlissingen, dan kan dat, u bent 
van harte welkom. 
Als u wilt inspreken, kunt u een af-
spraak maken met de heer Klaver, 
voorzitter van de Wmo-adviesraad 
via (06)- 54792503 of het secretariaat 
via wmoadviesraad@vlissingen.nl. 

BEKENDMAKINGEN - Vaststelling Bestemmingsplan Schelde-
U kunt bekendmakingen van de gemeente kwartier, Scheldewijk-Noord 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.o˛cielebekendmakingen.nl/zoeken/ Vlissingen, 19 februari 2020 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn B&W Vlissingen 
daar te vinden. Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

Woensdag 19 februari 2020 
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 

Besluitenraad 
5 maart 2020 

Commissie Ruimte 
26 maart 2020 

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 

FIETSTUNNEL OPEN 

Vanaf woensdag 19 februari is 
de fetstunnel onder de Haven 
dorpweg open. Fietsers hoeven 
dan niet langer gebruik te maken 
van de omleiding langs de Bui 
tenhaven. In de tunnel zelf kan 
nog niet worden gefetst. Fiet 
sers moeten dus even afstappen 
en kunnen dan met de fets aan 
de hand over de stoep door de 
tunnel lopen. Rond 10-11 maart 
gaat de tunnel nog ca. twee 
dagen dicht. Daarna ligt er ook 
in de fetstunnel asfalt en zijn 
alle omleidingen verleden tijd. 

CONTACT TEAM 
WMO EN JEUGD 

Gemeente Vlissingen 
Team Wmo en Jeugd 
Telefoon: 0118-487010 
E-mail: wmojeugd@vlissingen.nl 
Website: www.vlissingen.nl/ 

wmojeugd 
Bezoekadres: 
Paul Krugerstraat 1, 
4382 MA Vlissingen 
(naast de entree zit ook een 
rolstoellift) 
Postadres: Postbus 3000, 
4380 GV Vlissingen 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 
08.30 - 17.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 
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