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Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein. Voor meer informatie

kunt u ook onze website bezoeken: www.vlissingen.nl/sociaaldomein. Deze speciale editie van de nieuwsbrief is gericht op de

Buurtteams Vlissingen.

Buurtteams Vlissingen

In juli 2020 heeft onze gemeenteraad de doelstellingen van de

Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld. We willen dat

ondersteuning en zorg beschikbaar blijven voor inwoners die deze

nodig hebben en betaalbaar blijven voor ons als gemeente. Daarvoor

zijn veranderingen noodzakelijk. Eén van deze veranderingen is de

transformatie van het voorliggend veld: de voorzieningen die zonder

indicatie toegankelijk zijn voor alle inwoners. 

Lees meer.

Buurtteams Vlissingen gaat strijd aan tegen

eenzaamheid

Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat 53,1% van de inwoners

in de gemeente Vlissingen zich regelmatig eenzaam voelt. Ten

opzichte van het landelijk gemiddelde van 47% is dit best hoog. Van

deze 53,1% heeft 14,1% last van ernstige eenzaamheid. Meer dan de

helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen.

Maar eenzaamheid is van alle leeftijden. Ook jongeren hebben last

van eenzaamheid.

 

Lees meer.

https://www.vlissingen.nl/
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/buurtteams.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/10/artikel/buurtteams-vlissingen-6012.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/sociaal-domein/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/archief/2022/10/artikel/buurtteams-gaan-strijd-aan-tegen-eenzaamheid-6010.html


Walk into the light

Op maandag 5 september 2022, om 6 uur in de ochtend, wandelde

een groep van zo’n 40 mensen langs de boulevard en het strand van

Vlissingen. Vanuit de donkere nacht liepen zij het zonlicht in. Vanuit

Buurtteams Vlissingen liepen er 5 medewerkers mee met dit initiatief

van Stichting Suïcide Preventie Centrum in samenwerking met

Stichting Hersteltalent. Dit was de eerste keer dat deze vroege

wandeling in Vlissingen werd georganiseerd. Een moment om stil te

staan bij suïcide.

 

Lees meer.

Uw gegevens gebruiken wij alleen voor dit doeleind en worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. Dit conform

het privacybeleid van de gemeente Vlissingen.
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