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2154947 - Kerngezondcentra Vlissingen 
Als onderdeel van het Fiche Zorg uit het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ worden er 
binnen onze gemeente drie Kerngezond-centra (KGC) gerealiseerd. Hiervoor is een 
intentieverklaring opgesteld met verschillende partijen. Het concept Kerngezond is met 
participanten uitgewerkt en er is een locatieonderzoek uitgevoerd voor drie 
verzorgingsgebieden.  
Het doel van het onderzoek was om te kijken op welke locatie het beste een KGC 
gerealiseerd kan worden. Hierbij is een afweging gemaakt op negen criteria.  
De beoogd initiatiefnemer van verzorgingsgebied Oost-Souburg/Ritthem heeft zijn voorkeur 
voor de locatie Dongestraat 107/109 uitgesproken. Deze locatie heeft de hoogste score in 
het locatie-onderzoek. Het college neemt een positieve grondhouding aan voor het 
realiseren van een Kerngezond-centrum op de locatie Dongestraat 107/109 te Oost-
Souburg, onder voorbehoud van de uitkomsten van de planologische procedures. In 
opdracht van Kerngezond wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in het 4e kwartaal 2022. 
De uitkomst van het onderzoek wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. 

2175132 - Raadsinformatiebrief over Toekomst Panorama Walcheren 
Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de raad een motie van LPV, 
GroenLinks, Lijst Duijndam, SP, 50PLUS en ChristenUnie aangenomen over de toekomst 
van Panorama Walcheren in Vlissingen.  
Om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
huisvesting van Panorama Walcheren en de toekomstige plannen is er een 
raadsinformatiebrief verzonden. De brief maakt duidelijk dat in de afgelopen periode 
uitvoering is gegeven aan de motie. 

2165196 - Op weg naar een aardgasvrije Panoramabuurt 2030 
Op 10 maart 2022 is tijdens het landelijke Congres Aardgasvrije Wijken publiekelijk bekend 
gemaakt dat de gemeente Vlissingen een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend en 
daarmee beschikking heeft gekregen over € 4 miljoen aan rijksmiddelen. 
Het college besluit de collegeopdracht over de aanpak ‘Op weg naar een aardgasvrije 
Panoramabuurt 2030’ vast te stellen en te accorderen. 
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