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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 

BUURTCAFÉ: BEWEGEN TROTS OP ZEELAND 
Op donderdag 5 maart staat het 
maandelijkse Buurtcafé in ZB| 
Bibliotheek Vlissingen in Cine-
City in het teken van bewegen. Ie-
dereen is welkom tussen 10.00 en 
12.00 uur, aanmelden hoe˜ niet. 

We weten allemaal hoe belangrijk 
het is om in beweging te blijven, 
maar hoe kunt u op een laagdrem-
pelige manier vaker bewegen? 

‘Elke stap telt’ is een wandelpro-
ject, bedoeld om 55-plussers in 
beweging te krijgen. In tien weken 
tijd wordt de conditie verbeterd. 
Er wordt wekelijks individueel en 
in een groep gewandeld in de wijk 
Paauwenburg. Daarnaast komt 
de Vlissingse Eef haar sportieve, 
niet-alledaagse passie met de be-
zoekers delen; het hoelahoepen. Eef 
neemt speciale ÿtness Bodyhoops 
mee waar gewicht in zit, waardoor 
het gemakkelijker is de hoepel hoog 
te houden. Het is een enorm goede 
oefening voor de rug en buikspie-
ren. Eef is gaan hoelahoepen omdat 
ze met grote regelmaat rugpijn had, 
sinds het Bodyhoopen is de rugpijn 
weg. Maar behalve dat, is het vooral 
leuk om te doen. 
Ieder Buurtcafé staat in het teken 
van een thema. De onderwerpen 
hebben te maken met de actualiteit 
én met de stad. Maar inwoners kun-
nen ook zelf thema’s inbrengen en 
van elkaar leren. Via deze activiteit 
leren inwoners hun buurtgenoten 
kennen en zo vergroten we de leef-
baarheid in de stad. Natuurlijk is er 
tijd voor een kop ko˝e. 

www.dezb.nl 

KIJKDAG VERLOREN EN 
GEVONDEN FIETSEN 
Op zaterdag 25 januari 2020 kunt 
u tussen 10.00 en 11.00 uur bij 
Poortersweg 27 in Vlissingen ko-
men kijken of uw vermiste ÿets 
hier aanwezig is. 

Orionis Walcheren verzorgt voor 
de Walcherse gemeenten de regis-
tratie en het beheer van verloren en 
gevonden ÿetsen. Via www.verlo-
renengevonden.nl kunt u zien of uw 
ÿets is gevonden. U kunt bijvoor-
beeld zoeken op datum en plaats 
of merk. Staat uw ÿets hier niet bij? 
In dat geval is uw ÿets (nog) niet 

gevonden. Let op: ÿetsen worden 
alleen meegegeven op vertoon van 
het bewijs van aangi˜e, de ÿetssleu-
tel en een geldig legitimatiebewijs. 

www.verlorenengevonden.nl 

Het college van Vlissingen is samen met de provincie en het water-
schap er trots op dat we donderdag 20 februari met 140 Zeeuwen bij de 
Tweede Kamer aanwezig waren. Samen hebben we in Den Haag laten 
zien waar wij voor staan. Door het debat over de marinierskazerne met 
zo’n grote groep mensen bij te wonen, hebben wij daar indruk gemaakt. 

NIEUWE AANBIEDER 
LEERLINGENVERVOER 
Noot Personenvervoer gaat het 
leerlingen- en jeugdvervoer op 
Walcheren vanaf 2 maart 2020 
uitvoeren. De gemeenten hebben 
deze nieuwe overeenkomst geslo-
ten nadat TCR op 10 februari 2020 
failliet is verklaard. 

Dit gee˜ de ruim 500 Walcherse 
leerlingen die naar speciaal onder-
wijs gaan duidelijkheid. Ze gaan op 
de 1e dag na de voorjaarsvakantie 
met een nieuw busje naar school. 
Noot benadert alle chau˙eurs van 
het failliete TCR, waarmee de kans 
groot is dat de meeste leerlingen 
hun vertrouwde chau˙eur houden. 
De chau˙eurs krijgen direct een 
arbeidscontract aangeboden, waar-
mee ook voor hen een einde komt 
aan een onzekere periode. 

Vóór de start van de scholen (na de 

voelig op veranderingen en onze-
kerheden. Daarom zijn alle ouders/ 
verzorgers en de scholen in de afge-
lopen periode dagelijks op de hoog-
te gehouden. 

De overeenkomst met Noot loopt 
tot 1 augustus 2021. Dat gee˜ de 
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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 

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 

voorjaarsvakantie) krijgen ouders 
en verzorgers precieze informatie 
over de uitvoering van het leer-
lingen- en jeugdvervoer. De over-
eenkomst maakt een eind aan een 
onzekere periode voor de ouders/ 
verzorgers, leerlingen en scholen. 
De leerlingen die naar speciaal 
onderwijs gaan, reageren vaak ge-

gemeenten de tijd om een Europe-
se aanbesteding voor te bereiden. 
Voor een robuuste oplossing kun-
nen alle Zeeuwse gemeenten en de 
provincie wellicht samen naar slim-
me oplossingen op het gebied van 
mobiliteit zoeken. 

www.vlissingen.nl 

IN EEN HALF JAAR KAN ER 
VEEL GEBEUREN 

Eén keer per half jaar een raadscolumn schrij-
ven terwijl je zoveel wil zeggen. 
De mariniers komen niet naar onze mooie stad 
ondanks harde contracten! Tegen Zeeland en 
Vlissingen werd er door de rijksoverheid ge-
logen! Een staaltje onbehoorlijk bestuur. De 
CdK, de burgemeester en onze wethouder heb-
ben prima werk geleverd maar tegen liegen en 
bedriegen is niemand opgewassen! Hoe kan 
democratie werken als een minister en staats-
secretaris zo handelen? Als zij de staten en de 

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. 

Melding Activiteitenbesluit 
- C.RO Ports Nederland B.V., 

Ritthemsestraat 497 in Ritthem 
- Istimewa Elektrotechniek B.V., 

Frankrijkweg 3 in Ritthem 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
- Avanti Vlissingen B.V., Walstraat 9 te 

Vlissingen 
- Interlashing B.V., Engelandweg 35 te 

Ritthem 

- Van Houte B.V., Eerste Binnenhavenweg 7 
en 7A te Vlissingen 

Wet milieubeheer 
- Jumbo, Papegaaienburg 5 te Vlissingen 
- Sushi & Bites, Spuistraat 40 te Vlissingen 
- De Animatie Compagnie, Bedrijfsweg 2 te 

Vlissingen 

Ter inzage 
- Ontwerp-omgevingsvergunning 

Ravesteynplein ligt vanaf van 26 februari 
2020 t/m 8 april 2020 ter inzage. 

Vlissingen, 26 februari 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 

WERKEN OP 
AFSPRAAK 

De gemeente werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maakt u 
op de website www.vlissingen. 
nl/contact of telefonisch van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30-17.00 uur via telefoonnum 
mer 14 0118. Weet u dat u een 
aantal zaken ook direct online 
kunt regelen? Zoals bijvoorbeeld 
het aanvragen van een parkeer 
kaart, het doorgeven van een 
verhuizing of het opvragen van 
een uittreksel. 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 

raad niet serieus nemen dan blij˜ er weinig 
over van onze democratie! 
En Vlissingen hee˜ al eerder geleden: bijv. bij de aankoop van het 
Scheldekwartier, de tekorten op de Wmo/Jeugdwet. Vele 10-tallen 
miljoenen zijn ons door de neus geboord. En de raad en het college 
mogen het oplossen! Maar we moeten roeien met de riemen die we 
hebben en er zal °ink gecompenseerd moeten worden! Wie weet hoe 
we er over een paar maanden bij zitten! 

Kris van Wezel, raadslid 50PLUS 
E-mail: krisvanwezel@zeelandnet.nl, tel: 06-43746596 

mailto:krisvanwezel@zeelandnet.nl
https://8.30-17.00
www.vlissingen
www.vlissingen.nl
www.vlissingen.nl
mailto:wmojeugd@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl
www.overheid.nl
www.vlissingen.nl/gemeenteraad
www.vlissingen.nl
mailto:communicatie@vlissingen.nl
www.verlorenengevonden.nl
https://renengevonden.nl
www.verlo
www.dezb.nl



