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818345 - Planning 4e kwartaalrapportage 2017 
Na afloop van elk kwartaal ontvangt de gemeenteraad een rapportage over de 
(financiële) stand van zaken van de gemeente. De 4e kwartaalrapportage 2017 wordt 
nu ambtelijk opgesteld, wordt op 6 februari 2018 door het college vastgesteld en 
wordt daarna aan de raad verstrekt. Dat is één week voor de raadsvergadering van 
15 februari 2018. 
 
814870 - Archeologische opgraving Claverveld 
In de noordwesthoek van het plangebied Claverveld in West-Souburg zijn in de 
bodem resten van een middeleeuwse nederzetting gevonden. Deze archeologische 
resten worden voor een deel opgegraven voor nader onderzoek. Het werk wordt 
uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten bv. De kosten worden gedekt uit de 
grondexploitatie van de hier te bouwen woonwijk Claverveld. 
 
813570 - Convenant Regionaal Cultuurarrangement Walcheren 2018-2020 
Vlissingen ondertekent het Convenant Regionaal Cultuurarrangement Walcheren 
2018-2020. Het bevat afspraken op cultureel gebied van de provincie Zeeland en de 
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het bevat ook een lijst met activiteiten 
met een Walcherse uitstraling waarin de provincie financieel bijdraagt. In Vlissingen 
betreft dit de activiteiten/instellingen: Scratch Messiah, de Piek, Onderstroom, 
Vlissingse Oratorium Vereniging, WAK en Stichting IK. 
 
807266/807267Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. 
Elke Walcherse gemeente besliste tot nu toe vóóraf over de voorstellen die werden 
besproken in de aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Vervoerscentrale 
Zeeland B.V. (GVC). Dit is nu efficiënter geregeld. Voortaan hebben de Walcherse 
gemeenten alleen een toezichthoudende rol in de aandeelhoudersvergadering van 
de GVC.  
De gemeente Goeree-Overflakkee treedt toe tot de GVC. Deze Zuid-Hollandse 
gemeente maakte in de praktijk al gebruik van de diensten van deze organisatie voor 
onder andere school- en Wmo-vervoer. B&W hebben de gemeenteraad 
geïnformeerd over deze besluiten. 
 
813878 - Vervoer gevaarlijke stoffen - vervallen noodzaak aanwijzing wegen 
In het verleden zijn in Vlissingen wegen aangewezen waarop de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen van toepassing was. Deze wet is gewijzigd. Er is nu een landelijk 
dekkend basisnet met routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Een plaatselijke 
aanwijzing is niet meer nodig. De VRZ heeft een risicoanalyse per gemeente 
gemaakt en heeft een veiligheidsafweging gemaakt. B&W volgen het advies van de 
Veiligheidsregio en stellen de gemeenteraad voor om de aanwijzing van deze wegen 
in Vlissingen in te trekken. 
 

 


