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2178711 - Te laat ingediende subsidieaanvraag 2023 
Stichting Media Walcheren WFM96 heeft op 8 juni 2022 een aanvraag ingediend voor een 
jaarsubsidie 2023 voor de streekomroep/lokale radio. Een aanvraag voor een jaarsubsidie 
moet uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking 
heeft worden ingediend. De radiozender is al jaren het hele jaar te beluisteren met behulp 
van een subsidie vanuit de gemeente Vlissingen. De radiozender geeft inwoners van 
Walcheren updates over nieuws en informatie.  
Het college besluit daarom de hardheidsclausule toe te passen en de te laat ingediende 
subsidieaanvraag van Stichting Media Walcheren WFM96 in behandeling te nemen. 

2184573 - Ontwikkeling zorgpaviljoens 's Heeren Loo- Nieuwe Zuidbeekseweg 
In september 2020 heeft Makelaardij Faasse & Fermont B.V. een positief antwoord van het 
college ontvangen op hun brief met het verzoek van Zorggroep ’s Heeren Loo om 
medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een woonzorgcomplex aan de Nieuwe 
Zuidbeekseweg. Daarna is het plan van ’s Heeren Loo verder uitgewerkt door de 
ontwikkelaar, Zeeland Wonen. De aanvraag omgevingsvergunning is gereed. Het plan is 
voorgelegd aan de gebruikelijke overlegpartners (waterschap, provincie en Veiligheidsregio). 
De anterieure overeenkomst is opgesteld en, onder voorbehoud van goedkeuring door het 
college, afgestemd met de initiatiefnemer.  
Het college besluit daarom de anterieure overeenkomst af te sluiten. Omdat het plan niet aan 
het geldende bestemmingsplan voldoet, is een afwijkingsprocedure vereist. Hiertoe dient de 
initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels van 
ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ in. Omdat de Bossenburghweg naast de locatie ligt, is ook 
een besluit hogere grenswaarden nodig. De aanvragen worden gecoördineerd in procedure 
gebracht. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen, de 
aanvraag van de omgevingsvergunning en de planning. 

2148693 - Expat Center Zeeland 
Vanuit de VZG/OZO ligt de vraag voor of de gemeente Vlissingen wil bijdragen aan een 
Expat Center Zeeland. De gemeente Vlissingen staat positief tegenover dit verzoek, onder 
voorbehoud integrale definitieve afweging bij begrotingsvaststelling. Daarbij geeft het college 
wel een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden mee voor de verdere uitwerking. De 
randvoorwaarden zijn een goedgekeurde programmabegroting en dat Vlissingen niet betaalt 
voor gemeenten die niet meedoen.  
De aandachtspunten zijn committent vanuit het bedrijfsleven, afstemming met andere 
partijen, lokale kennis van de woningmarkt en arbeidsmarkt en de locatiekeuze. De locatie 
moet goed bereikbaar zijn en liggen in de nabijheid van de doelgroep (internationale 
werknemers en studenten). 
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