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VOORWOORD
2017 was het eerste volledige jaar dat ik burgemeester mag zijn van de
prachtige gemeente Vlissingen. Inmiddels heb ik veel van Vlissingen, OostSouburg en Ritthem gezien. Ik heb werkbezoeken afgelegd in wijken, de
havens, bij bedrijven, scholen en instellingen. Daarbij viel mij telkens één
ding op: het zijn de mensen die het samen maken. Graag wil ik daarom
voorafgaand aan mijn jaarverslag reeds iedereen bedanken voor zijn inzet
voor Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem in welke vorm dan ook.
De gemeente Vlissingen is in bijna alles verweven met het water. Misschien
is dat wel het beste in cijfers uit te drukken. De gemeente beslaat maar liefst
344,98 km2 waarvan 310,84 km2 water. Één van de locaties waar je dit
proeft is het Keizersbolwerk. Hier geef je de wereld de hand. Staand voor
het standbeeld van zeeheld Michiel de Ruyter heb je een wijds uitzicht over
de drukbevaren Westerschelde en een deel van de historische binnenstad
van Vlissingen. Op deze plek zie je hoe Vlissingen en de Westerschelde
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Al sinds het ontstaan van de stad
Vlissingen bepaalt de Westerschelde het aanzien van de stad. Een andere
locatie waar je dit proeft is Fort Rammekens. Staande op de wallen van dit
oudste zeefort van West-Europa zie je de Westerschelde en de
bedrijvigheid in de havens van Zeeland Seaports. Deze 2 plaatsen zijn voor
mij exemplarisch voor 'onze' gemeente. Maritiem in hart en nieren.
2017 stond, evenals de voorgaande 3 jaren in het teken van het herstel. Op
weg naar een gezond Vlissingen! Ook dit jaar zijn weer belangrijke stappen
gezet voor de toekomst van de gemeente Vlissingen. De zogenoemde
artikel 12 status is opnieuw aangevraagd en ontvangen. Dit betekent dat
de gemeente Vlissingen ook dit jaar weer extra geld uit het gemeentefonds
ontvangt. Helaas moeten noodgedwongen hierdoor ook de gemeentelijke
lasten stijgen omdat de gemeente in ruil voor extra geld ook zelf een
maximale inspanning moet leveren. Daarmee zit de gemeente echter niet
op slot. Voor een belangrijk deel door de aantrekkende economie zijn we er
in geslaagd ook dit jaar weer een aantal nieuwe (bouw)projecten te
realiseren.
Graag neem ik u mee van maand tot maand en geef een inkijk in mijn
agenda per maand, van januari 2017 tot en met december 2017. In het
bijzonder vertel ik u iets over de dienstverlening.

Vriendelijke groet,

drs. Bas van den Tillaar,
burgemeester

JANUARI

De eerste weken van de maand januari zijn
traditioneel de tijd van de nieuwjaarsrecepties. Op 9
januari organiseerde de gemeente Vlissingen haar
receptie. Het werd een gezellige receptie. Niet in de
laatste plaats door een leuke muzikale bijdrage van
het Scheldeloodsenkoor. Zoals altijd is de nieuwjaarsreceptie voor mij als burgemeester het moment
om terug te blikken en vooruit te kijken. Ook de pers
is aanwezig om daar vragen over te stellen.
Daarnaast is de nieuwjaarsreceptie altijd een
uitstekende gelegenheid voor het ontmoeten van
nieuwe en bestaande relaties.

Één van deze relaties is bijvoorbeeld de vriendschapsband van de gemeente Vlissingen met het
marinefregat Zr. Ms. De Ruyter. Van dit schip hebben
wij een prachtige scheepsbel in bruikleen om de
band tot uitdrukking te brengen. Wederkerig heb ik
op 15 februari een bezoek gebracht aan Den Helder
tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de
commando-overdracht. Dit soort relaties koester ik
omdat deze belangrijk zijn voor Vlissingen.
Vlissingen is immers een stad met een warm hart
voor de marine. Een stad waar de marine een
onlosmakelijk deel van is.
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9 januari

Nieuwjaarsreceptie
gemeente Vlissingen

13 januari

Nieuwjaarsreceptie
provincie Zeeland

14 januari

Nieuwjaarsconcert
Koninklijke
Harmonievereniging Ons
Genoegen

17 januari

Vergadering college B&W

19 januari

Werkbezoek aan het
Loodswezen

20 januari

Nieuwjaarsreceptie
havenbedrijf Gent

21 januari

Bijwonen
kampioenswedstrijd
Deltaband

23 januari

Overleg veiligheidsmaatregelen bezoek Zijne
Majesteit

24 januari

Discussie met raadsleden
over de kerntaken van de
gemeente Vlissingen

26 januari

Interview over kwetsbare
jongeren

Het muZEEum in Vlissingen is het ’Leukste uitje van Zeeland 2017’. Dat blijkt uit een verkiezing van
de ANWB. De prijs werd dinsdag uitgereikt op de Vakantiebeurs in Utrecht.
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retweet van omroepzeeland

FEBRUARI
3 februari

Ingebruikname
calamiteitensteiger
Vlissingen- Oost

3 februari

Heropening maritiem en
logistiek college De Ruyter
door Zijne Majesteit

8 februari

Ondertekening Ketelmakerij

10 februari

Opening bedrijf Medisol

15 februari

Commando-overdracht
Zr.Ms. De Ruyter

16 februari

Bezoek
Scheldemondcollege

17 februari

Kennismaking met religieus
Vlissingen

22 februari

Naturalisatieceremonie

De eerste week van februari stond vooral in het teken
van het bezoek van Zijne Majesteit Koning WillemAlexander aan Vlissingen. Op 3 februari vond de
feestelijke heropening van het maritiem en logistiek
college De Ruyter van SCALDA plaats. Tijdens de
ontvangst heb ik Zijne Majesteit in het kort
bijgepraat over het maritieme hart van Vlissingen.

sleper van het bedrijf Multraship. Veel van onze
studenten vinden hun weg naar dit soort bedrijven.
Het maritieme onderwijs,zowel het middelbaar als
het hoger beroepsonderwijs, is van groot belang
voor Vlissingen.

Zo is Vlissingen ontstaan en groot worden via de lijn
van vissers, kapers, arbeiders. Zijne Majesteit bracht
na de opening van het maritieme college ook een
bezoek aan een in onze buitenhaven afgemeerde
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BasvdTillaar @BasvdTillaar 3 feb.
Calamiteitensteiger Sloeweg #Vlissingen #Borsele @Zeelandseaports @VRZ geopend.
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Belangrijk voor een veilige haven.

JAAROVERZICHT 2017 Brieven, e-mails en
webformulieren
De gemeente streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening en tijdige
afhandeling van ingekomen zaken. Dit kunnen (papieren) brieven zijn,
maar ook e-mails of ingevulde webformulieren. De registratie en
behandeling van de meeste zaken verloopt inmiddels volledig digitaal via
een zaakysteem. Hierdoor kunnen veel zaken tijdig afgehandeld en
beantwoord worden.
In 2017 zijn er 13104 ingekomen zaken geregistreerd; 56% daarvan was
afkomstig van personen en 44% van bedrijven en instellingen. Dit waren
overigens niet alle brieven en e-mails die de gemeente ontvangen heeft,
want dat waren er veel meer. Veel vragen, e-mails en meldingen kunnen
direct afgehandeld worden en worden om die reden niet geregistreerd.
Aantallen ingekomen post
Het grootste deel van de ontvangen geregistreerde post werd digitaal per
e-mail of webformulier ontvangen. Het aantal ingekomen zaken dat
daarvan via e-mail werd ontvangen op gemeente@vlissingen.nl bedroeg
4576 (35%). Het aantal ingekomen zaken dat via een webformulier werd
geregistreerd bedroeg 2279 (17%). Er werden daarnaast nog 6249
papieren brieven als ingekomen zaak geregistreerd (48%).

Behandeltermijnen
Op 4 januari 2018 is berekend hoeveel van deze zaken er op dat moment al
afgehandeld waren en hoeveel er nog in behandeling waren. Hiervan was
nog 14% in behandeling en 86% was afgehandeld (70% was afgehandeld
binnen de streeftermijn en 16% was afgehandeld buiten de streeftermijn).
Hoeveel dagen die streeftermijn is hangt af van de soort brief en kan
variëren van 2 weken tot 3 maanden.

Uitgaande brieven
Het aantal geregistreerde verzonden brieven was 11596, waarvan 70%
aan personen alsook 30% aan bedrijven en instellingen. Mailings aan grote
groepen inwoners zijn in dit aantal niet inbegrepen.

MAART

Uit de greep van activiteiten uit mijn agenda deze
maand een stukje over de eerste groep Vlissingse
statushouders. Op vrijdagochtend 17 maart zijn
deze burgers geslaagd voor hun verplichte
workshop over de Nederlandse normen en waarden.
De statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) krijgen uitleg over bijvoorbeeld
democratie, vrijheid, participatie en Nederlandse
gewoonten en gebruiken. Met plezier heb ik hen de
diploma's uitgereikt. Welkom in Vlissingen!

Naar goed gebruik overleggen wij elk jaar met de
besturen van onze buurgemeenten. In maart was
het college van B&W van Sluis te gast in Vlissingen.
Tijdens zo'n overleg worden zaken van gemeenschappelijk belang besproken. Met de gemeente
Sluis 'delen' wij de visveiling en verder natuurlijk de
belangrijke ets/voetveerverbinding over de
Westerschelde. Daarnaast zijn thema's als de
kustvisie, toerisme en veiligheid op de Westerschelde
punten waarover gesproken wordt. Wist u trouwens
dat het grondgebied van de gemeente Vlissingen
reikt tot de laagwaterlijn van Breskens en Cadzand?
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7 maart

Tafel van 15

10 maart

Raadsdag

10 maart

Goede Doelenveiling

14 maart

Kennismaking bestuur
Yildirim Beyazit Moskee

15 maart

Verkiezingen Tweede Kamer

17 maart

Uitreiking diploma's aan
statushouders

21 maart

Bezoek van het college van
B&W van Sluis aan
Vlissingen

29 maart

Jaarvergadering van het
Nederlands Genootschap
van Burgemeesters

BasvdTillaar @BasvdTillaar 15 mrt
#verkiezingen 2017. Druk op de stembureaus in @gem_vlissingen.
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Iedereen dank voor de inzet.

APRIL
1 april

Matthëus-Passion door de
Vlissingse Oratoriumvereniging

4 april

B&W vergadering en
overleg met het college van
Middelburg

5 april

Bezoeken
schoolvoetbaltoernooi

12 april

Startschot 37e ronde van
Walcheren

15 april

Opening Oostbeer en
viering Vlissings Verzet

21 april

Bestuursvergadering van de
Vereniging van Zeeuwse
Gemeenten

23 april

Intrededienst ds. Seong,
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt

26 april

Uitreiking Koninklijke
Onderscheidingen en
bezoek 103 jarige mevr.
Knuppel

26 april

Ondertekening
overeenkomst met het
Loodswezen

27 april

Koningsdag

Vlissingen is een stad met veel historische panden en
gebouwen. Zo heeft Vlissingen maar liefst 730
monumenten en cultuurhistorische panden
waaronder ruim 300 rijksmonumenten. Het beleid
van de gemeente is erop gericht het beeld van de
historische binnenstad zo authentiek mogelijk te
maken en te houden. In dit kader was de opening
van de gerestaureerde Oostbeer op 15 april een
belangrijk moment. Vlissingen was tot de tweede
helft van de 19e eeuw een stad voorzien van
vestingwerken. De Oostbeer is hier nog van bewaard
gebleven en vertelt ons dit verhaal. Je stapt zo een
paar eeuwen terug in de tijd. Uniek is dat de
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restauratie mede met behulp van crowdfunding is
genancierd. Vlissingers weten hun geschiedenis te
waarderen!
Als inwoners van de gemeente 100 jaar of ouder
worden ga ik naar hen toe om hen persoonlijk te
feliciteren. Meestal zijn er dan ook kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen aanwezig. In
een uur tijd wordt er dan van alles over het leven en
ook wel over Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem
verteld. Er wordt natuurlijk ook een foto gemaakt.

BasvdTillaar @BasvdTillaar 19 apr
BasvdTillaar heeft geretweet PZC Groeiend Vlissings
poolreizenbedrijf bouwt nieuw vlaggenschip.

Klachten
In 2017 zijn in totaal 58 klachten ingediend door burgers.
Ten opzichte van 2016 (58) is het aantal klachten gelijk gebleven. Ten
opzicht van de jaren 2015 (42), 2014 (49), 2013 (50), 2012 (57) en 2011
(59) is het aantal boven gemiddeld.
Twaalf van de 58 klachten waren bestemd voor een andere
overheidsinstelling dan de gemeente zoals de Samenwerking belastingen
(5), Orionis (2) en Porthos (5). Deze instellingen zijn dan ook door het
college gevraagd om de behandeling van die klachten over te nemen. Vier
van de vijf aan Porthos doorgestuurde klachten waren overigens van
eenzelfde persoon.
Twee klachten van de 58 werden in goed overleg met klager/verzoeker
doorgestuurd naar niet-overheids-instanties.
Bij twee klachten over de gemeente Vlissingen heeft het college op advies
van de klachtencoördinator besloten (op grond van de Algemene wet
bestuursrecht) de klacht niet in behandeling te nemen.
Ten aanzien van 42 klachten die overbleven, gaven 37 burgers aan na
bemiddeling door de klachtencoördinator tevreden te zijn met het
resultaat, slechts 1 klager wenst een formeel besluit van het college over
het al dan niet gegrond zijn van zijn klacht.
Eind december 2017 waren er nog vier klachten in behandeling en wordt
er naar een oplossing gezocht die bij alle betrokken partijen tot
tevredenheid leidt.
Eén klager heeft na het formele collegebesluit zijn klacht nog voorgelegd
aan de Zeeuwse Ombudsman, maar deze gaf aan het eens te zijn met het
door het college genomen besluit.
In april 2018 zal het jaarverslag 2017 van de klachtencoördinator op de
gemeentelijke website worden geplaatst.

Integriteit
Met ingang van 1 februari 2016 is de verantwoordelijkheid van de
burgemeester voor het bevorderen van de integriteit van de gemeente
wettelijk verankerd in de Gemeentewet. Sindsdien is integriteit binnen de
burgemeesterskring, het presidium en het college van burgemeester en
wethouders regelmatig onderwerp van gesprek. Op mijn voorstel heeft de
raad in 2017 ingestemd met het verplicht stellen van een integriteitstoets
voor kandidaat wethouders.
Ook is er een externe vertrouwenspersoon integriteit aangesteld bij wie
vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld. Tot slot heeft de
raadsdag in 2017 voor een groot deel in het teken gestaan van het met
elkaar spreken over integriteit.

MEI

Het wapen van de stad Vlissingen is rood van kleur
met daarop in het zilver een Jacoba's kruik. In lijn met
dit wapen heeft de gemeente een gemeentelijke
onderscheiding de zilveren Vlissingse Fles. Deze
onderscheiding wordt uitgereikt aan inwoners die
een bijzondere prestatie hebben verricht met brede
lokale uitstraling. Deze maand heb ik deze
bijzondere onderscheiding uitgereikt aan Vlissinger
Jo de Ridder. Hij schreef verschillende unieke boeken
over de Vlissingse geschiedenis.
Kort na mijn aantreden als burgemeester heb ik alle
politieke partijen gevraagd om in het kader van een
nadere kennismaking mij iets van de gemeente te
laten zien. Deze maand was ik te gast bij de VVD.

Zij lieten mij de school voor voortgezet onderwijs
CSW Bestevaer zien en Stomerij Veldman.
In de maand mei herdenken wij de gevallenen
tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij oorlogshandelingen en vredesmissies nadien. Altijd weer
indrukwekkend om samen stil te staan bij onze
'vrijheid' op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen.
Aan het einde van de maand mei is er ook altijd een
korte plechtigheid bij het monument voor de
gesneuvelde Franse generaal Deslaurens. Hij was één
van de helden die de aftocht van zijn troepen in
1940 veilig stelde, maar dit met de dood moest
bekopen.
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4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Van Randwijklezing

6 mei

Prijsuitreiking jonge
ringrijders

12 mei

Vlissingse Fles uitreiken aan
auteur Jo de Ridder

13 mei

Startschot Zeelandiarun

17 mei

Uitreiken AED aan RCS

18 mei

Herdenking generaal
Deslaurens

23 mei

Presidium

30 mei

Overleg met de BrabantZeeuwse werkgevers

31 mei

Werkbezoek VVD-fractie

BasvdTillaar @BasvdTillaar 17 mei
Namens @AEDnieuws #Medisol AED overhandigd aan
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@rcs_souburg. En die werd direct gedemonstreerd! @gem_vlissingen

JUNI
2 juni

Port security, Zeeland
Seaports

8 juni

Afscheidsreceptie dhr. Van
Hoepen, Koninklijke
Maatschappij De Schelde

10 juni

Zeeuwse Veteranendag

10 juni

Bindingsavond brandweer

12 juni

Zeiltocht Vlissingen –
Chatham

15 juni

Installatie burgemeester
Dijksterhuis, gemeente
Borsele

21 juni

Werkbezoek aan DOK41

22 juni

Raadsvergadering

23 juni

Zeeuwse burgemeestersdag

24 juni

Veteranenbijeenkomst in
Ter Reede

26 juni

Bezoek aan de havens met
het college van Gent

In de prachtige zomermaand juni waren er veel
activiteiten in Vlissingen. Zo was Vlissingen onder
andere het startpunt van de zeilwedstrijd Vlissingen Chatham. In het spoor van de grootste Vlissinger
aller tijden, Michiel de Ruyter, koersten zo'n 90
zeiljachten op 12 juni naar Chatham. Ditmaal met
vreedzame bedoelingen.
Op 26 juni heb ik samen met de wethouders en het
college van Borsele het college van burgemeester en
schepenen van de stad Gent ontvangen. Dit in het
kader van de fusie-besprekingen van Zeeland
Seaports met de haven van Gent. Het is belangrijk
om het belang van de havens van Vlissingen uit te
dragen. Door middel van een havenrondvaart
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hebben wij hen een goed beeld kunnen geven van
bedrijvigheid in de Buitenhaven en de havens van
Vlissingen-Oost.
De tweede zaterdag van juni is het altijd de Zeeuwse
Veteranendag. In onze provinciehoofdstad komen
dan veteranen bijeen om elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen en natuurlijk bedanken wij
ze voor wat zij hebben gedaan. Dit jaar heb ik één
van de Vlissingse inwoners het draaginsigne
nobelprijs VN-militairen op mogen spelden.
Als voorzitter van de gemeenteraad was ik aanwezig
bij de cursus ’politiek actief’. Wethouder Elliott is
ooit zo betrokken geraakt bij de politiek. Wie volgt!

BasvdTillaar @BasvdTillaar
Met gasten #vngcongres2017 naar #Vlissingen en
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fort #Rammekens.

JULI

Op grond van de ambtsinstructie legt de
Commissaris van de Koning in Zeeland, drs. Han
Polman, met redelijke tussenpozen gemeentebezoeken af. Op 5 juli was het gemeentebezoek aan
Vlissingen. Als thema voor het bezoek was gekozen
voor burgerparticipatie en leefbaarheid. Vooral de
wijk Bossenburgh stond hierin centraal. Door middel
van het bezoeken van participatieprojecten en een
presentatie van het wijkplan werd de Commissaris
van de Koning bijgepraat over de positieve
ontwikkelingen in deze wijk waarbij vooral werd
getoond dat het niet meer alleen de gemeente is,

maar juist de bewoners die samen ontwikkelingen
tot stand brengen met ondersteuning van de
gemeente.
Het gemeentearchief van Vlissingen is sinds 25 juli
eigenaar van een unieke fotocollectie uit de periode
1890 - 1990. De zogenoemde 'Foto Dert Collectie',
bestaat uit 130.000 negatieven over Vlissingen. De
aankoop van de unieke beelden is genancierd door
de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het
gemeentearchief Vlissingen, Stichting Van de Sande
en de Stichting Moerman Promotie Vlissingen
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4 juli

Bezoek Orionis

5 juli

Bezoek CvdK aan Vlissingen

13 juli

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Zeeland

14 juli

Uitreiking Koninklijke
Onderscheidingen echtpaar
Ducrot - Westhoek

17 juli

Kennismaking met de
voorzitter van de Rekenkamercommissie

25 juli

Ondertekening
overeenkomst fotocollectie
Dert

29 juli

Wereldkampioenschap
Deltaband

BasvdTillaar @BasvdTillaar 10 juli, retweet
Koninklijke MarineGeverifieerd account @kon_marine.
Vandaag bezocht de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht het 13 RSQN.
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Vanaf Zr.Ms. Rotterdam opereren de mariniers in en rondom Vlissingen.

AUGUSTUS
1 – 25 augustus

Zomerreces

29 augustus

B&W vergadering

30 augustus

Convocation
Ceremony
University College
Roosevelt

31 augustus

Havenlunch
Zeeland Seaports

31 augustus

Afscheidsreceptie
burgemeester
Verhulst

Augustus is voor mij de traditionele vakantiemaand en dat geldt niet alleen voor mij maar voor heel veel andere
mensen. Zo wisten de toeristen Vlissingen deze maand goed te vinden. En terecht! Vlissingen is niet voor niets
de zonnigste plaats van Nederland. De zon scheen in 2017 maar liefst 1756 uren waarvan natuurlijk een
belangrijk deel in de zomermaanden.
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BasvdTillaar @BasvdTillaar heeft geretweet Libris Verdiend! Van harte proficiat!
Libris @Librisnieuws
Margreet de Haan van Libris-boekhandel 't Spui in Vlissingen #boekverkopervanhetjaar 2017
http://www.libris.nl/boekhandel-spui #stichtingelspeet #trots
18:43 - 28 aug. 2017

Website
De website Vlissingen.nl trekt elk jaar zo'n 70.00-72.500 (externe)
bezoekers. Dit zijn inwoners, bedrijven, organisaties en bezoekers van
buiten de gemeente. Onder Vlissingen.nl vallen ook de (sub)sites
Gemeenteraad, Gemeentearchief, Scheldekwartier en Vlissingen in
beweging.
In oktober 2017 hebben alle sites een nieuw eigentijds jasje gekregen. Nog
meer dan voorheen staan de wensen van én de pagina's die de bezoekers
het meest raadplegen, centraal. Zo zijn onder meer duidelijke knoppen
toegevoegd, die het gebruiksgemak vergroten. Ook heeft het
Vrijwilligerspunt Vlissingen een plaats gekregen op de Vlissingse website.
Daarnaast verstuurt de gemeente elke week een digitale nieuwsbrief. Met
een aantrekkelijke combinatie van actueel nieuws, werk in uitvoering,
raadscolumn en uitgaanstips. Deze valt elke dinsdag bij ruim 1.300 (veelal
Vlissingse) abonnees op de digitale deurmat.
Veiligheid en toegankelijkheid zijn zeer belangrijke aspecten, die ook in de
nieuwe versie de hoogste prioriteit hebben. Elk jaar worden alle
gemeentelijke sites op toegankelijkheid getest door de landelijke autoriteit
op dit gebied, Stichting Accessibility.

Telefonische klantcontacten
Op veel manieren bedient de gemeente Vlissingen haar klanten. Een
belangrijke rol hierin vervult het klant contact center. De onderstaande
tabel geeft een beeld van het aantal telefonische contacten. Het streven is
om zoveel mogelijk telefoontjes te beantwoorden.

Maandtotaal
Januari
3814
Februari
3701
Maart
4275
April
3234
Mei
3937
Juni
3764
Juli
3676
Augustus
3225
September
3951
Oktober
4118
November
3873
December
3162
Totaal
44730

487000
2677
2718
3001
2283
2790
2606
2532
2036
2376
2460
2329
1769
29577

487100 487200 (14+)
8
1039
16
926
19
1190
17
856
19
1064
20
1050
6
1048
10
1134
13
1501
3
1597
5
1489
4
1352
140
14246

487300
90
41
65
78
64
88
90
45
61
58
50
37
767

Koninklijke Onderscheidingen en overige onderscheidingen
In 2017 zijn in totaal 13 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt waarvan
9 aan mannen en 4 aan vrouwen. Daarnaast zijn er 2 medailles uitgereikt
namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en is er 1 gemeentelijke onderscheiding, de zilveren Vlissingse Fles, uitgereikt.
In vergelijking met 2016 is dat een hoog aantal. Toen was er sprake van 5
Koninklijke Onderscheidingen waarvan 4 aan mannen en 1 aan een vrouw.
Verder was er in 2016 1 erepenning voor menslievend hulpbetoon uitgereikt en 1 gemeentelijke onderscheiding.
De Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt namens Zijne
Majesteit de koning. Daarom draagt de (loco-)burgemeester bij de
uitreiking de ambtsketen met het rijkswapen erop.

Jaar
2017
2016
2015
2014

aantal Koninklijke Onderscheidingen
13
5
9
10

SEPTEMBER

Op 1 september vond de overdracht van het
voorheen voor de Nederlandse Marine werkende
schip Mercuur plaats. Dit moment wil ik er graag
even uitlichten omdat dit markeert dat de
ontwikkelingen op het Scheldekwartier in volle gang
zijn. Naast een prachtig monumentaal schip in het
Dok, opent WVO Zorg in november de deuren van de

prachtige Zware Plaatwerkerij. Deze maand en de
volgende maand waren er ook 8 volgeboekte
rondleidingen over het Scheldekwartier. Op 30
september vond de woonbeurs in de prachtige
monumentale Timmerfabriek plaats. Het Scheldekwartier boeit en bloeit!

’’

BasvdTillaar @BasvdTillaar BasvdTillaar heeft geretweet Omroep Zeeland
Knappe aktie! Super! BasvdTillaar heeft toegevoegd, Omroep ZeelandGeverifieerd account

1 september

Overdracht Mercuur

4 september

Start nieuwe
ambtelijke organisatie

11 september

Schoolontbijt

11 september

Ontvangst delegatie
oogkliniek Ambon

12 september

Bedrijfsbezoek college
aan camping De Nolle

13 september

Opening nieuwe
opslag COVRA door
HKH prinses Beatrix

16 september

Openen Pax
Vredesweek

18 september

Wijktafel
Middengebied

21 september

Intern overleg
dienstverlening en
burgerzaken

22 september

Jubileumbijeenkomst
15 jarig MuZEEum

26 september

Informele
najaarslunch colleges
Walcheren met het
college van GS

30 september

Opening van de
Woonbeurs

@omroepzeeland. Politie roemt zorgmedewerkers die bejaarde vrouw uit zinkende taxi redden
in #Vlissingen: "Echte helden zijn dat!" http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/101111/

’’

Bejaarde-vrouw-gered-uit-taxi-in-Vlissingse-gracht … 08:49 - 29 sep. 2017.

OKTOBER
2 oktober

Diner pensant secretarisgeneraal Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen

4 oktober

Vergadering Van
Randwijkcomité

6 oktober

Installatie burgemeester
Vermue, gemeente Sluis

9 oktober

Bezoek bruidspaar
Leeuwenburg 60 jaar

12 oktober

Ontvangst groep 6 van de
Vlissingse School
Vereniging

12 oktober

Start vernieuwde website

24 oktober

Collegebezoek aan het
Admiraal de Ruyter
Ziekenhuis

27 oktober

Ofciële opening pop-up
store Veiligheidsregio
Zeeland

28 oktober

Herdenking van de
bevrijding van Vlissingen en
de Slag om de Schelde

Op de laatste zaterdag van oktober hebben wij de
bevrijding van Vlissingen en de Slag om de Schelde
herdacht met een ceremonie op Uncle Beach. Ik vind
het goed om te zien dat de herdenking niet alleen
door ouderen bijgewoond wordt, maar dat juist ook
jongeren hun betrokkenheid tonen bij de bevrijding
en onze vrijheid. Zo werkten aan de ceremonie maar
liefst twaalf middelbare scholieren van het
Scheldemondcollege en de CSW Bestevaer mee.
Evita, Robin, Collin, Bjorn, Menno, Megan, Alyssia,
Erica, Naomi, Kevin, Veronika en Csence dankjewel!
Voorafgaan aan de herdenking op Uncle Beach was
er ook een herdenking van de Koopvaardijslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het

monument aan het begin van de boulevards. Wat
een mooi beeld zit er achter dit kunstwerk: schepen
die langzaam in de golven wegzinken.
Op 27 oktober heb ik een pop-up store over
(brand)veiligheid in de Vlissingse binnenstad
geopend. Twee maanden lang kan men alles te
weten komen over gevaren in en om het huis en hoe
je je daartegen kunt beschermen. In zes 'kamers' kon
je op interactieve wijze onder andere uitleg krijgen
over hoe je brand kunt voorkomen, wat je moet
doen als er brand is en hoe je je kunt voorbereiden op
andere gevaren in Zeeland.

BasvdTillaar @BasvdTillaar heeft geretweet Raad Vlissingen @RaadVlissingen

’’

Vanmorgen heeft groep 6 van de VSV een bezoek gebracht aan het gemeentehuis.

’’

Binnenkort staat hun verslag op onze website.

NOVEMBER

Op één van de foto's ziet u de uitreiking van
bioscoopbonnen aan 2 Vlissingse helden. Deze
Vlissingse heren Oussama en Bilal vonden tijdens de
herfstvakantie op hun scooter de achtjarige dochter
van een Belgisch echtpaar. De ouders waren het kind
kwijtgeraakt tijdens een wandeling, waarbij zij over
de boulevard liepen en het meisje over de glooiing.
Op de plek waar ze weer bij elkaar zouden komen,
bleek het meisje zoek.

In deze maand verder een vergadering van het
centraal stembureau ter voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Als burgemeester ben ik voorzitter van het
hoofdstembureau en daarmee verantwoordelijk
voor het vaststellen van de stemtotalen van de
gemeente Vlissingen. Altijd is dit een spannende en
vooral ook lange dag. Vaak duurt het tellen van de
stemmen tot in de nachtelijke uren.

’’

1 november

Bijeenkomst ontmoeting
besturen Marokkaanse
Moskeeën en burgemeesters van Zeeland,
Brabant

4 november

Bijwonen concert Vlissingse
Oratorium Vereniging

9 november

Schoolontbijt basisschool
De Omnibus

14 november

Vergadering centraal
stembureau

18 november

Intocht Sinterklaas
Vlissingen

22 november

Algemeen bestuur
Vereniging van Zeeuwse
Gemeenten

24 november

Veiligheidsdag met de
gemeenteraad

29 november

Pandemie oefening VRZ

30 november

Ontvangst mavo 3 CSW
Bestevaer

BasvdTillaar @BasvdTillaar
Mag iedereen jouw foto's op Facebook zomaar zien? | Home | pzc.nl

’’

#weekvdmediawijsheid #kwetsbaaronline

DECEMBER
8 december

Fusie van de havens
Zeeland Seaport en Gent

9 december

Jaarafsluiting brandweer

12 december

Gesprek over spiegeling
openbaar bestuur Zeeland

14 december

Ondernemersborrel VOC

15 december

Naturalisatieceremonie

19 december

Laatste vergadering van
2017 college burgemeester
en wethouders

21 december

Laatste raadsvergadering
van 2017

Uit de greep van activiteiten uit mijn agenda noem ik
de bindingsavond van de jeugdbrandweer
Vlissingen. Altijd leuk om hier aanwezig te zijn. Dit
jaar bestaat de jeugdbrandweer in Vlissingen al 46
jaar. En dat is heel belangrijk omdat dit toch dé
kweekvijver voor de echte brandweer is, want heel
veel jeugdleden worden later vrijwillig brandweerman/vrouw.

In december heb ik dit jaar veel aandacht besteed
aan de voorbereiding van de jaarwisseling. Verder
was de fusie van de havens van Zeeland Seaports en
Port of Gent tot één nieuwe grensoverschrijdende
haven North Sea Port op 8 december 2017 een
memorabel moment.

’’

BasvdTillaar @BasvdTillaar heeft geretweet
Maritiem Nederland @MaritiemNL 11 dec. 2017
Nieuwe naam toont ambitie van grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port
http://www.maritiemnederland.com/nieuws/north-sea-port-nieuwe-naamzeeuwse-en-gentse-zeehavens/item2522 … @Zeelandseaports @HavenGent

