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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 9 juli 2019 
Vastgesteld op 16 juli 2019 

1113178 - Uitnodiging congres vereniging van gemeentesecretarissen op 26 en 
27 september 2019 
Op 26 en 27 september 2019 zijn de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen gastheer 
van het jaarcongres van de vereniging van gemeentesecretarissen. Het college neemt 
kennis van het programma en de uitnodiging. 

1113156 - Uitnodiging leerlingen VO voor deelname aan Nationaal Startmoment 
75 jaar vrijheid te Terneuzen op 31 augustus 2019  
De provincie Zeeland nodigt 130 jongeren uit Zeeland in de leeftijd van 13-17 jaar uit om op 
31 augustus in Terneuzen bij de start van 75 jaar vrijheid te zijn. Elke Zeeuwse gemeente 
mag 10 jongeren voordragen. Het college van Vlissingen besluit om beide scholen voor 
voortgezet onderwijs (CSW Bestevaer en Scheldemond college) te vragen om 5 jongeren af 
te vaardigen. 

1088413 - Herziening bestemmingsplan Binnenhavens 
Het college geeft de opdracht om het bestemmingsplan Binnenhavens te herzien. Het is de 
bedoeling om het huidige bestemmingsplan met onbeperkte mogelijkheid tot horeca te gaan 
inperken met een aantal opties voor horeca, aangezien er meerdere horecabedrijven zich 
hebben gevestigd op de binnenhavens. Tevens gaat het college de beeldkwaliteitsplannen 
actualiseren. 

1114764 - Vaststelling uitgangspunten huisvesting Porthos 
Per 1 januari 2020 houdt Porthos op te bestaan. Dat betekent dat per die datum de lokale 
toegang tot de WMO en Jeugdwet binnen de eigen gemeentelijke organisatie Vlissingen 
georganiseerd en operationeel moet zijn. Het college heeft in de nota “Proces voorbereiden 
en inrichten lokale toegang WMO en Jeugdwet een besluit genomen over de uitwerking van 
dit proces. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de huisvesting van Porthos in de 
toekomstige situatie. Het college besluit de medewerkers van het team Porthos te huisvesten 
in het stadhuis van de gemeente Vlissingen per 1-1-2020. 

1101031 - Omgevingsvergunning herbestemming Timmerfabriek  
Het college heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor de verbouwing van de 
Timmerfabriek tot een 4 sterrenplus hotel met op de begane grond een foodcourt en een 
groot terras tot aan het water. 
Eind december 2018 heeft de ontwikkelaar Timmerfabriek B.V. een aanvraag 
omgevingsvergunning (bouwvergunning) bij de gemeente ingediend. Om tot een 
weloverwogen besluit te komen heeft de gemeente een brede belangenafweging gemaakt. 
Naast monumentale waarden is gekeken naar onderhoud, ontwikkeling van het hele gebied 
aan het water, ruimtelijke inpassing en de functie.  
Het college heeft op grond hiervan– deels in afwijking van adviezen van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie – positief besloten op de 
aanvraag ‘Omgevingsvergunning herbestemming Timmerfabriek’ en zal deze ter inzage 
leggen voor inspraak en de raad hierover informeren. 

1116960 - Indiëherdenking te Vlissingen op 15 augustus 
Het college organiseert op 15 augustus 2019 een Indiëherdenking op de 
Noorderbegraafplaats in het kader van de 75 jarige herdenking van de Slag om de Schelde. 
Zij doet dit in samenwerking met de Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon, de 
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Indische vereniging Koempoelan en de Koninklijke Harmonievereniging. Tijdens deze 
herdenking zal de oorlogsgeschiedenis van voormalig Nederlands Indië tot de capitulatie van 
Japan op 15 augustus 1945 worden herdacht. Een (oorlogs)geschiedenis die voor veel 
Vlissingse inwoners met een Molukse of Indische achtergrond of met familiebanden daar 
belangrijk is en het daarom waard is om ook in Vlissingen te herdenken. De herdenking start 
om 19.30 uur. 
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