
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

  

 

 

 

 
   

 

  
  

  
 

  

 
 
 

 

B L A U W  
G E R U I T E  K I E L  
NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS 
VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN 

VLISSINGEN, 
STAD AAN ZEE 

INDIËHERDENKING SKYLINE 

Het strand en de boulevard: de typische skyline van Vlissingen. Geniet 
u hier ook zo van een wandeling? De wind door de haren en nieuwe 
energie opdoen. Onze tip voor wanneer het even geen strandweer is. 

KRAAN DOORSPOELEN 

Woensdag 7 augustus 2019 
Redactie: Team Klantcontact en 
Communicatie 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
telefoon: 14 0118 
communicatie@vlissingen.nl 
www.vlissingen.nl 
Fotografe: gemeente Vlissingen, 
tenzij anders vermeld. 

VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
22 augustus 2019 

Commissie 
Algemeen en Sociaal 
29 augustus 2019 

Zie voor de agenda: 
www.vlissingen.nl/gemeenteraad 

ABONNEREN OP 
BEKENDMAKINGEN 

Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van de bekendmakingen 
in uw eigen woonomgeving? 
Dat kan. U kunt zich abonneren 
op ‘Berichten over uw buurt’ 
via www.overheid.nl. Op onder-
staande gemeentelijke website 
vindt u meer informatie. 

www.vlissingen.nl/ 
bekendmakingen 

WERKEN OP 
AFSPRAAK 

De gemeente werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maakt u op 
de website www.vlissingen.nl/ 
contact of telefonisch van maan-
dag tot en met vrijdag van 
8.30-17.00 uur via telefoonnum-
mer 14 0118. 

BEWUST(ER) 
OMGAAN MET 
DRINKWATER 

In het kader van de 75 jarige her-
denking van de Slag om de Schelde 
en de Tweede Wereldoorlog or-
ganiseert de gemeente Vlissingen 
met medewerking van de Stich-
ting Samenwerking Vlissingen 
- Ambon en de Koninklijke Har-
monievereniging Ons Genoegen 
op donderdagavond 15 augustus 
2019 een Indiëherdenking. 

Tijdens deze herdenking zal de oor-
logsgeschiedenis van voormalig Ne-
derlands Indië tot de capitulatie van 
Japan op 15 augustus 1945 worden 
herdacht. Een (oorlogs)geschiede-
nis die voor veel Vlissingse inwo-
ners met een Molukse of Indische 
achtergrond of met familiebanden 

daar belang-
rijk is en het 
daarom waard 
is om ook in 
Vlissingen te herdenken. Vlissingen te herdenken.
De herdenking zal gehouden wor-
den op de Noorderbegraafplaats te 
Vlissingen aan de President Roose-
veltlaan 766. Tijdens de herdenking 
worden er bloemen gelegd voor 
de slachto°ers van de Japanse be-
zetting. De plechtigheid begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 
20.00 uur. Na a˛oop van het o˝ciële 
gedeelte is er een informele bijeen-
komst in de aula van de begraaf-
plaats met ko˝e/thee. 

www.vlissingen.nl/75 

KOOPZONDAGEN IN 
AUGUSTUS 
Ondernemers in de binnenstad 
willen de toeristen in Vlissingen 
nog beter bedienen. Daarom zijn 
op alle zondagen in augustus veel 
winkels open in de binnenstad. 

De gemeente vraagt speciale aan-
dacht voor het betaald parkeren op 
de zondagen. Alleen op 25 augustus 

2019 (laatste zondag van augus-
tus) is het gratis parkeren op de 
parkeerterreinen bovengronds. In 
de parkeergarages Scheldeplein en 
Fonteyne moet u altijd betalen, óók 
op de laatste zondag van de maand. 

www.vlissingen.nl/parkeren 

AANMELDEN ORGANISATIES 
VRIJWILLIGERSMARKT 
Op 12 september 2019 organiseert 
het Vrijwilligerspunt Vlissin-
gen samen met Samen Vrijwillig 
(Stichting Welzijn Middelburg) en 
HZ University of Applied Sciences 
weer een grote Vrijwilligersmarkt. 

Vrijwilligersorganisaties krijgen de 
gelegenheid om hun organisatie te 
presenteren, nieuwe vrijwilligers te 
werven en andere vrijwilligersor-

ganisaties te 
ontmoeten. 
Organisaties 
kunnen zich 
tot uiterlijk 
1 september 
aanmelden. 
Kijk voor meer infor-
matie op de website. 

www.vrijwilligerspuntvlissingen.nl. 

Terug van vakantie? Spoel de kra-
nen direct door! Wanneer kraan-
water langere tijd stilstaat in uw 
leidingen, loopt de kwaliteit wat 
terug. Komt u thuis van vakantie, 
spoel dan direct bij thuiskomst uw 
drinkwaterleidingen goed door. 

Doe dit 1 minuut en u krijgt weer 
lekker, vers drinkwater van goede 
kwaliteit! Het water dat u door-
spoelt kunt u natuurlijk nog wel ge-
bruiken voor huishoudelijke klus-
jes, het wassen van de auto of om 
de planten in huis of tuin water te 
geven. Wel zo duurzaam! 

Instructie 
Spoel eerst uw toilet(ten) door. 
Spoel daarna de kraan door die het 
dichtst bij de watermeter zit. Laat 
vervolgens alle kranen goed doorlo-

pen met warm en koud water gedu-
rende één minuut. Vergeet hierbij 
niet de buitenkraan en tuinslang. 
Denk ook aan de badkraan, was-
tafel en douchekop. Brandslang-
haspels kunt u overslaan. Deze 
zijn beveiligd of gekoppeld aan een 
leiding waarin water doorstroomt 
naar een kraan verderop. Let bij 
het doorspoelen van de douchekop 
of tuinslang met sproeier op dat er 
geen waterdruppeltjes in de lucht 
komen. Dit kunt u bijvoorbeeld 
doen door een washandje over de 
sproeikop te plaatsen. Zo voorkomt 
u dat u de waterdamp inademt die 
mogelijk kan leiden tot een legio-
nellabesmetting met een longont-
steking of de zogeheten veteranen-
ziekte als gevolg. 

www.evides.nl/kraandoorspoelen 

Terug van vakantie? 
1 minuut kraan 
doorspoelen! 

www.evides.nl/kraandoorspoelen 

HOE HOUDEN WE LOKALE 
LASTEN IN DE HAND? 

Vang het water op en maak 
je planten binnen én buiten 
ook weer blij. 

Er zijn talloze manieren om een-
voudig water te besparen. Tips 
hiervoor zijn terug te vinden op 
de gratis af te halen stickervel-
len van Evides in de hal van het 
stadhuis. Ze liggen op de leest-
afel zolang de voorraad strekt. 
De tips zijn ook te vinden op de 
website www.evides.nl/waterbe-
sparen. 

www.evides.nl/waterbesparen 

Bovenstaande vraag houdt zowel de LPV als 
de inwoners vanzelfsprekend bezig. De mees-
te kosten zijn het gevolg van maatregelen van 
landelijke en provinciale overheden. Daar heb-
ben we dus feitelijk weinig invloed op. Maar 
we kunnen het wel proberen. 
Daarom hee˜ de lokale Partij Vlissingen al-
weer enige tijd geleden een motie ingediend 
om de bestaande aardgasleidingen bij het 
gasloos maken niet te verwijderen. Daardoor 
kunnen deze leidingen gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld waterstof. Deze motie is aange-

nomen en zou weleens kostenbesparend voor de inwoners kunnen 
zijn. Naast andere voordelen trouwens maar het gaat te ver om die in 
deze column te noemen. 
Wat kostenbesparend zou kunnen uitpakken is het verwerken van ons 
huishoudelijk afval. De LPV hee˜ een aangenomen motie ingediend 
om te onderzoeken of scheiden bij de verwerker goedkoper is dan bij 
de huishoudens. 
Want de LPV let op de kleintjes! 

John Dooms 
Fractievoorzitter Lokale Partij Vlissingen 

BEKENDMAKINGEN •  De Animatie Compagnie & Qui-Vive, Verleende uitgebreide 
Bedrijfsweg 2 te Vlissingen omgevingsvergunning 

U kunt bekendmakingen van de gemeente CZAV, President Rooseveltlaan 768 te 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// Melding Besluit breken bouw- en Vlissingen 
zoek.o  ̃ cielebekendmakingen.nl/zoeken/ sloopafval 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn Bewerken van steenachtige materialen op Vlissingen, 7 augustus 2019 
daar te vinden. ontwikkellocatie Scheldekwartier te Vlissin- B&W Vlissingen 

gen, Aannemersbedrijf Hoondert & Zn. B.V. Postbus 3000 
Maatwerkvoorschri°en Wet milieubeheer te ’s Heerenhoek 4380 GV Vlissingen 
•  Sandwich & Icecream, Paspoortstraat 40 te 

Oost-Souburg Activiteitenbesluit 
•  Restaurant Havendorp, Stationsplein 5 te Betonmortelcentrale V.T.O., Visserijkade 5 

Vlissingen te Vlissingen 

jdekraker
Markering
afbreken na lees-

jdekraker
Notitie
Toevoegen:Een aantal zaken kunt u ook direct online regelen. Voor meldingen over de openbare ruimte of over de manier waarop wij ons werk doen, kunt u ook op de website terecht.

jdekraker
Markering

jdekraker
Notitie
L met hoofdletter: Lokale

www.evides.nl/waterbesparen
www.evides.nl/waterbe
www.evides.nl/kraandoorspoelen
www.vrijwilligerspuntvlissingen.nl
www.vlissingen.nl/parkeren
www.vlissingen.nl/75
https://8.30-17.00
www.vlissingen.nl
www.vlissingen.nl
www.overheid.nl
www.vlissingen.nl/gemeenteraad
www.vlissingen.nl
mailto:communicatie@vlissingen.nl



