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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 

ZEEUWSE MAATREGELEN 

AAN DE BAK 

Team Stadsbeheer werkt met de nodige aanpassingen gewoon door. 
Het leven gaat namelijk ook gewoon door. Tuiswerken betekent meer 
huishoudelijk afval en er is nu meer ruimte om tuinen, schuren, zolders 
etc. aan te pakken. Dat is goed te merken aan de hoeveelheid huisvuil 
wat momenteel wordt aangeboden. De druk op het team is dan ook erg 
groot, maar iedereen doet zijn uiterste best om de openbare ruimte op 
orde te houden. 

VERRAS UW MANTELZORGER 

Woont u in Vlissingen en krijgt u 
door ziekte, psychische- of licha-
melijke beperking hulp van één 
of meer mantelzorgers? Dan kunt 
u nog tot en met 31 mei 2020 de 
mantelzorgwaardering aanvragen. 

U komt in aanmerking voor de 
waardering van € 75,00 als: 
• u langer dan 3 maanden mantel-

zorg ontvangt 

Woensdag 20 mei 2020 
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 

Informatie over de vergaderingen 
is te vinden op www.vlissingen.nl/ 
gemeenteraad. 

BEKENDMAKINGEN 
U kunt bekendmakingen van de 
gemeente Vlissingen digitaal 
raadplegen via https://zoek.off 
cielebekendmakingen.nl/zoe 
ken/gemeenteblad. De volledige 
teksten zijn daar te vinden. 

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 

STADHUIS GESLOTEN 

• Donderdag 21 mei 
(Hemelvaartsdag) 

• Vrijdag 22 mei 
(dag na Hemelvaartsdag) 

• Maandag 1 juni 
(2e Pinksterdag) 

WIJZIGINGEN 
OPHALEN AFVAL 
HEMELVAARTSDAG 

Op donderdag 21 mei, Hemel 
vaartsdag, haalt de gemeente 
geen gft-afval op. We komen 
uw gft-afval op zaterdag 23 mei 
ophalen. Zet u uw bak dan bui 
ten? 

Rectifcatie: In de BGK van 13 
mei stond zaterdag 22 mei, dit 
moet zijn zaterdag 23 mei. 

www.vlissingen.nl/afval 

LINTJESREGEN 2021 

Kent u iemand die zich al lange 
tijd op een bijzondere manier en 
zonder eigenbelang inzet voor 
de samenleving? Dan komt deze 
persoon wellicht in aanmerking 
voor een koninklijke onder 
scheiding. Iemand aanmelden 
voor een lintje kan tot 1 augus 
tus 2020. Voor meer informatie 
kunt u bellen met tel. 14 0118 en 
vragen naar mevrouw M. Pieter 
sen-Verhoef of een e-mail sturen 
naar mverhoef@vlissingen.nl. 

www.lintjes.nl 

Veiligheidsregio Zeeland wil in 
verantwoorde stappen het toe-
risme verder toelaten. Per 15 mei 
heef Veiligheidsregio Zeeland de 
regels verder versoepeld. 

Dan worden per 29 mei de regels 
nog verder versoepeld, maar alleen 
als de gezondheidszorg in Zeeland 
het aankan. De veiligheidsregio 
heef dit stappenplan vastgesteld 
na overleg met de Zeeuwse burge-
meesters, de GGD en de toerisme-
sector. 
Uitgangspunt bij de Zeeuwse maat-
regelen rondom toerisme is dat de 
maatregelen nooit langer en zwaar-
der zullen zijn dan nodig. Sinds 1 
mei is een beperkte bezetting van 
de slaapplaatsen weer mogelijk. Als 
de zorgbelasting zich positief blijf 
ontwikkelen, is ruimte voor een 
stapsgewijze volgende versoepeling 
van de maatregelen. Mocht de zorg 
wel weer zwaarder belast worden, 
kan VRZ het stappenplan bijstellen 
en strengere regels instellen. 

AANGEPASTE BEZOEKREGELING 

Op www.zeelandveilig.nl/coronavi-
rus staat alle belangrijke informatie 
rondom het coronavirus. De meest 
actuele stand van zaken staat in het 
liveblog van deze website en verder 

staan hier antwoorden op de veel-
gestelde vragen in Zeeland. Staat 
uw vraag hier niet tussen? Bel dan 
naar het landelijke publieksinfor-
matienummer 0800-1351 (dagelijks 

bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur). 
Overige vragen over de maatregelen 
in Zeeland kunt u mailen naar Zeel-
andVeilig@vrzeeland.nl. 
www.zeelandveilig.nl/coronavirus 

Vanaf maandag 11 mei is een eer-
ste stap gezet in een versoepeling 
van de bezoekregeling voor ver-
pleeghuizen. Verpleeghuis Ter 
Reede Koudekerkseweg in Vlis-
singen doet mee aan de landelij-
ke proef ‘verruiming van de be-
zoekregeling in coronatijd’. Dit is 
besloten in overleg met de andere 
Zeeuwse zorgorganisaties. 

Het doel van de versoepeling is om 
te zoeken naar de juiste balans tus-
sen enerzijds het voorkomen van 
besmetting met het coronavirus en 

anderzijds alle aspecten met betrek-
king tot kwaliteit van leven. Bij de 
verruiming van de bezoekregeling 
gaat het niet om een vrije bezoe-
kersinloop, maar om een bezoek-
regeling die aan strikte (landelijke) 
voorwaarden voldoet. Verpleeghuis 
Ter Reede Koudekerkseweg voldoet 
aan de gestelde randvoorwaarden 
om deel te nemen. 

Momenteel worden alle details en 
voorwaarden rondom de bezoek-
regeling nader uitgewerkt, daarbij 
is de veiligheid van bewoners en 
medewerkers leidend. Met de ken-
nis en ervaring die wordt opgedaan 
uit onderzoek en op de 25 pilotlo-
caties wil het kabinet stapsgewijs 
en voorzichtig de bezoekregeling 
op steeds meer verpleeghuislocaties 
toepassen. 

www.ggdzeeland.nl 

COMMUNICATIE 
In deze periode waarbij contact veelal op af-
stand wordt beleefd, is juist communicatie van 
levensbelang. Hoe communiceert de overheid, 
de gemeente, u, jij en ik? Er is veel miscommu-
nicatie, veel ruis op de lijn naar elkaar toe. En 
toch als u, als jij, als ik luister naar de ander ont-
dek je dat naast woorden ook een wereld van 
daden spreekt. 
Kijk maar naar de creativiteit van ondernemers 
om hun klanten te bereiken, de creativiteit van 
vrijwilligers om toch wat voor de gemeenschap 
te betekenen. Naar de spontane ideeën van 

mensen onderling om elkaar te vinden, te ontmoeten en bij te staan. 
Lijst Duijndam is meer dan trots op eenieder, hoe we, ondanks alle 
misverstanden, regels die op meerdere wijzen worden gelezen, dan wel 
gehandhaafd of uitgevoerd worden. Ondanks alle beperkingen die ons 
belemmeren om Zeeuw te zijn, de wereld tonen hoe groot wij als Vlis-
singen zijn! Stay Safe, Save Us! 

Angélique Duijndam, Lijst Duijndam 
E-mail: Businessanddreams@live.no 

• uw mantelzorger(s) dit bij elkaar 
opgeteld meer dan 8 uur per week 
doen 

• de hulpvrager op 30 april 2020 ou-
der is dan vier jaar. 

Aanvragen kan via de website: 
www.mantelingwalcheren.nl of bel 
Manteling 
via 0118-553530. 

www.mantelingwalcheren.nl 
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