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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 

AANLEG DOKWERKER OP HET 
SCHELDEKWARTIER GESTART 
Dinsdag 23 april 2019 is tussen 
de Machinefabriek en Timmer-
fabriek gestart met de aanleg van 
een nieuwe weg. Dokwerker is de 
naam van de weg naar naar de 
nog te bouwen Dokbrug. 

De nieuwe weg sluit aan op De Wil-
lem Ruysstraat en loopt over het 
bestaande parkeerterrein. Daarom 
komt er naast de Machinefabriek 
eerst een nieuw parkeerterrein 
om de vervallen parkeerplaatsen 
te compenseren. Daarna wordt de 
nieuwe aansluiting op De Willem 
Ruysstraat gemaakt. De nieuwe weg 

Vanaf maandag 13 mei wordt er 
gestart met het terugplaatsen van 
de Scheldekraan langs Het Dok in 
het Scheldekwartier. De fundering 
en de rails waar de kraan op komt 
te staan zijn voldoende uitgehard, 
zodat Timmerman Middelburg 
maandag 13 mei kan starten met 
het opbouwen. 

Dinsdag 14 mei wordt het onderstel 
op zijn nieuwe plek gezet, zodat op 
woensdag 15 mei de giek op het on-
derstel gehesen kan worden. 

In totaal komen er drie hijskranen 
en zes vrachtwagens aan te pas om 
de kraan te plaatsen voor de Machi-
nefabriek en langs Het Dok. 

Tribune op Peperdijk 
Tijdens de verplaatsing van de 
Scheldekraan is het gebied erom-
heen niet toegankelijk in verband 
met de veiligheid. Wilt u toch een 
kijkje komen nemen? Kom dan 
naar de Peperdijk aan de overkant 
van Het Dok. Vanaf daar hee˜ u een 
geweldig zicht op de werkzaamhe-
den vanaf de tribune en schenken 
wij om 10.30 uur en 15.00 uur op 14 
en 15 mei een bakje ko˛e. 

is eind augustus gereed en wordt 
eerst als bouwweg gebruikt voor het 
herstel van de kades en de bouw van 
de nieuwe Dokbrug. Deze werk-
zaamheden starten na de zomer 
2019. De werkelijke bouw van de 
brug op locatie begint in het voor-
jaar 2020. Als alle werkzaamheden 
zijn afgerond, kan de Dokwerker 
eind 2020 in gebruik genomen wor-
den voor het verkeer. 
Vlog: https://www.facebook.com/ 
pg/scheldekwartier/posts/ 

www.scheldekwartier.nl 

DE SCHELDEKRAAN KOMT TERUG! 

BURGERPARTICIPATIE TEN TOP 
De afgelopen periode heb ik van dichtbij meege-
maakt hoe burgerparticipatie echt kan werken. 
In februari was er ophef over het informatiebe-
leid van de gemeente inzake het wijkaanzicht 
van Bossenburgh. En het handhavingsbeleid 
omtrent de wildgroei van illegale aanbouwen. 
Een wijkraadvergadering volgde, een afvaardi-
ging van wijkbewoners ging gewapend met ei-
gen onderzoeksresultaten het gesprek aan met 
de wijkwethouder en de ambtenaar. Dit gesprek 
is met rust, hoor en wederhoor en wederzijds 
respect gevoerd. Er zijn geen directe belo˜es 

uit voortgekomen, maar wel actieplannen, gestaafd met het onderzoek 
van de bewoners. Dit is burgerparticipatie ten top, ik ben trots op de 
burgerbereidheid en op het gemeentelijke apparaat om het gesprek aan 
te gaan en te laten zien dat we samen tot een oplossing komen. 
Lijst Duijndam hoopt dat deze vorm van burgerparticipatie binnen 
heel Vlissingen vorm krijgt en uitgevoerd wordt! Wij blijven het in 
ieder geval volgen en aanmoedigen, wij samen zijn Vlissingen! 

Angélique Duijndam, raadslid Lijst Duijndam 
e-mail: businessanddreams@live.nl 

Weersomstandigheden 
Om de werkzaamheden goed en 
veilig uit te voeren mag er niet te 
veel wind staan. Indien er teveel 
wind staat, zullen de werkzaamhe-
den een week later uitgevoerd wor-
den. Hou de website van Schelde-
kwartier dus goed in de gaten: 

www.scheldekwartier.nl 

DODENHERDENKING 

Zaterdag 4 mei vond de jaarlijkse Dodenherdenking plaats op de Noor-
derbegraafplaats. In het kader van 75 jaar Slag om de Schelde hebben 
10 oorlogsslachto°ers met het project ‘Faces to Graves’ een gezicht ge-
kregen door middel van foto en tekst. Bij de graven werden bloemen 
gelegd door burgemeester Van den Tillaar. 

VLISSINGEN REGENBESTENDIG 
Het regent steeds vaker en harder 
waarbij er in korte tijd veel water 
kan vallen. De riolering kan zoveel 
water niet aan en als gevolg ko-
men straten blank te staan. Door 
plaats te maken voor meer groen 
en bloemen op plaatsen waar er nu 
verharding is, kan wateroverlast 
voorkomen worden. 

Een groene, zachte bodem neemt 
beter water op dan bijvoorbeeld een 
betegeld plein. Zo helpt u mee aan 
het verminderen van wateroverlast. 
Ook bij verharding zijn oplossingen, 
zoals het gebruik van doorgroeite-
gels, grind of een brede voeg tussen 
de stenen. Bij de aanleg van verhar-
ding kunt u het regenwater af laten 
stromen richting een vijver of een 
lager gelegen gedeelte in de tuin. 

Het goede voorbeeld 
Half maart hebben leerlingen van 
basisschool ‘Het Vlot’ samen met 

wethouder Els Verhage bomen ge-
plant in een nieuw aangelegd park 
aan de Bloemenlaan. Eerst stond 
daar het oude schoolgebouw met 
een betegeld plein ervoor. De strui-
ken, bomen, gras en wilde bloemen 
die daarvoor in de plaats zijn geko-
men, helpen om de overlast bij hevi-
ge regenbuien te verminderen. Ook 
is er een leiding aangelegd waarmee 
het water langzaam afstroomt naar 
de Schuitvaartgracht. Zo wordt het 
riool niet overbelast en is de kans 
op ondergelopen straten kleiner. 

Helpt u ook mee? Deze websites 
bieden handige informatie over het 
opvangen en afvoeren van regenwa-
ter en ideeën voor in de tuin: www. 
delevendetuin.nl, www.huisjeboom-
pjebeter.nl, www.rainproof.nl. In de 
folder ‘Vlissingen Rain-proof ’ staan 
ook praktische maatregelen voor uw 
tuin. De folder kunt u vinden in de 
publiekshal van het stadhuis. 

OMLEIDINGEN BEDRIJVENTERREIN SOUBURG II 
De aanleg van de nieuwe entree keerd. Deze omleidingen blijven tot vinden en werkt de aannemer ver-

VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
16 mei 2019 

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

OVERLAST VAN 
BIJEN? 

Door het warme weer zijn de 
bijen eerder actief. Dat betekent 
ook dat de honingbijen eerder 
gaan zwermen. Dit is een natuur 
lijke manier van voortplanten en 
een bijzonder en imponerend 
verschijnsel. Houd afstand van 
de bijen dan gebeurt er verder 
niets. Ziet u bij u in de buurt een 
bijenzwerm, neem dan contact 
op met de gemeente voor advies 
of bel de Imkersvereniging Wal 
cheren (tel.: 06-18051034). De 
Imkersvereniging haalt het bij 
envolkje dan zo snel mogelijk bij 
u weg. 

BEKENDMAKINGEN 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
de bekendmakingen in uw eigen woonomge-
ving? Dat kan. U kunt zich abonneren op ‘Be-
richten over uw buurt’ via www.overheid.nl. 
Op onderstaande gemeentelijke website 
vindt u meer informatie. 
www.vlissingen.nl/bekendmakingen 

U kunt bekendmakingen van de gemeente 
Vlissingen digitaal raadplegen via https:// 
zoek.o˛cielebekendmakingen.nl/zoeken/ 
gemeenteblad. De volledige teksten zijn 
daar te vinden. 

van Vlissingen, de rotonde rich-
ting de nieuwe marinekazerne en 
Bedrijventerrein Souburg II ligt 
op schema. De Marie Curieweg 
is verlengd en de Deinsvlietweg 
en Ritthemsestraat krijgen meer 
ruimte voor verkeer. Ook zijn de 
funderingspalen voor de ÿetstun-
nel geboord en zijn de bouwwerk-
zaamheden aan de tunnel in volle 
gang. 

Vanaf maandag 13 mei 2019 is de 
Poortersweg dicht voor al het ver-
keer. Fietsers en langzaam verkeer 
volgen de omleiding via de bypass 
over het viaduct en Oosterhaven-
weg en omgekeerd. Er zijn extra 
lichtmasten op deze route geplaatst. 
Let op: hierover kunnen geen per-
sonenauto’s! Om sluipverkeer over 
deze route te voorkomen is een 
bussluis (obstakel) aangebracht. 
Het overige verkeer volgt de om-
leiding over de doorsteek (nabij het 
viaduct), Marie Curieweg, Ritthem-
sestraat en snelweg A58 en omge-

half oktober bestaan. 

In de periode van 13 mei tot half 
oktober verwijdert de aannemer 
het bestaande asfalt en de funde-
ring van de Poortersweg. Op de 
plaats waar de grote rotonde moet 
komen, wordt voorbelasting (zand) 
aangebracht omdat de grond daar 
nog moet inklinken. Verder zullen 
de rioleringswerkzaamheden op 
het nieuwe bedrijventerrein plaats-

der aan de ÿetstunnel. U kunt de 
werkzaamheden volgen via een 
webcam en op de hoogte blijven via 
de app Bam Infra Projecten. In de 
toekomst zal een deel van de Oos-
terhavenweg bij het marinierster-
rein gaan behoren. Defensie maakt 
afspraken met Vesta over de bereik-
baarheid van het bedrijf. 

www.vlissingen.nl/ 
bedrijventerreinsouburg 
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