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1332517 - Vaststelling definitief spreidingsplan locaties ondergrondse containers 
Schubertlaan, Scheldekwartier, Coosje Buskenstraat en Aagje Dekenstraat 
Het college stelt het spreidingsplan ondergrondse containers vast. In dat spreidingsplan 
staan 22 locaties voor ondergrondse containers in de Schubertlaan (3), Scheldekwartier (13), 
Coosje Buskenstraat (2) en Aagje Dekenstraat (4). De ingediende zienswijzen hebben 
uiteindelijk geleid tot één wijziging in het ontwerp spreidingsplan. 
 
1327151 - Ontwerp-beleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zeeland 
Het college neemt kennis van het advies van de burgemeester aan de gemeenteraad om 
positief te adviseren op het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio 
Zeeland. Het college besluit ook het advies van de burgemeester aan de raad te 
onderschrijven om alert te zijn op de door de VRZ voorgelegde beleidswijzigingen en/of 
keuzes op een inzichtelijke financiële onderbouwing van deze keuzes. De onderbouwing van 
deze keuzes wordt langs de meetlat gelegd van het minimaal wettelijk veiligheidsniveau 
waar de VRZ voor staat, vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's. 
 
1331006 - Beslissing op bezwaarschrift stichting Manteling tegen de deelname in de 
buurtteams  
Stichting Manteling heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van 14 april 2021 met 
betrekking tot hun deelname in de buurtteams per 1 juni 2021. De commissie 
bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over het bezwaarschrift van stichting 
Manteling. Overeenkomstig dit advies is het bezwaarschrift van stichting Manteling 
ontvankelijk en gegrond verklaard en is de redelijke termijn voor deelname in de buurtteams 
gesteld op 1 december 2021.   
 
1332936 - 2e wijziging verordening parkeerbelasting 2021 
In de nota ‘Terugkoppeling en vervolg (verkeers- en infrastructurele) maatregelen werkgroep 
'Verkeer' van wijktafel Binnenstad en verkeersmaatregelen Aagje Dekenstraat is besloten om 
van twee parkeervakken tegenover het pand Aagje Dekenstraat 8 en van vier parkeervakken 
op de kop van het Bellamypark (grenzend aan de Nieuwe Dijk) betaald parkeren te maken 
voor een maximale parkeerduur van 15 minuten. Om dit te formaliseren moet er een 
wijziging plaatsvinden in de parkeerverordening 2021. 
 
1332655 - Brief Comité Beschermd Stadsgezicht inzake participatieproces Visie 
Arsenaalgebied 
Het Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen neemt deel in het participatieproces Visie 
Arsenaalgebied. Het comité heeft een brief aan de gemeente gestuurd waarin zij haar 
zorgen uit over het participatieproces in relatie tot de gewenste functiewijziging van het 
Arsenaal (eigendom AVV beheer) van dagattractie naar hotel. Het college geeft een reactie 
waarin zij helderheid verschaft over de relatie tussen het participatieproces Visie 
Arsenaalgebied en de gewenste functiewijziging voor het Arsenaal. 
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1327687 - Voorontwerpbestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen 
Voor de ontwikkeling van het voormalige Markaz-terrein naar Stadslandgoed Nieuwerve, met 
inbegrip van het Justitieel Complex Vlissingen en de afronding van bedrijventerrein 
Poortersweg is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Ook is voor dit 
bestemmingsplan een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld waaruit blijkt dat geen 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Het college besluit om de inspraakprocedure 
en het vooroverleg voor het voorontwerp op te starten. De bijeenkomsten hiervoor zijn in het 
stadhuis op 4 oktober voor omwonenden en op 5 oktober voor ondernemers. 
 

1332549 - Wijzigingovereenkomst koop- en ontwikkelingsovereenkomsten Souburg 
Noord fase 2 
Na het sluiten van de koop- en ontwikkelingsovereenkomsten met AM Zeeland B.V. en 
Ontwikkel de Toekomst in november 2020 is gebleken dat er bij Ontwikkel de Toekomst is 
uitgegaan van een onjuist aantal over te dragen vierkante meters grond. Daarnaast wordt in 
de overeenkomsten verwezen naar een inrichtingsplan ten aanzien van hagen en hekwerken 
grenzend aan openbaar gebied, waarbij enige onduidelijkheid was ontstaan. Het college 
stemt in met het sluiten van de wijzigingsovereenkomsten koop- en 
ontwikkelingsovereenkomsten Souburg Noord fase 2 met AM Zeeland B.V. en Ontwikkel de 
Toekomst. 
 
1332651 – Notitie Verkeersregime Boulevards 
De notitie ‘Verkeersregime Boulevards‘ is een uitwerking van het verkeersregime behorende 
bij de Boulevardsvisie. De notitie beschrijft de gewenste verkeerssituatie vanaf 2024 na 
herinrichting van de openbare ruimte. De Boulevards Bankert en Evertsen worden afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer van 1 april t/m 31 oktober tussen 12:00 en 08:00 uur. De 
rijrichting op Boulevard de Ruyter wordt omgedraaid en er komen infrastructurele 
maatregelen op Boulevard de Ruyter om de snelheid te beperken. Het college legt de notitie 
ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad waarbij de Algemene 
nadeelcompensatieverordening Vlissingen van toepassing wordt verklaard.  
Maatregelen om het sluitingsregime in 2022 en 2023 gefaseerd uit te breiden worden door 
de portefeuillehouder met een delegatie van ondernemers en wijktafelleden besproken en 
separaat aan het college ter vaststelling voorgelegd.  
 

 


