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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 

STAP VOOR STAP SLEUTEL VOOR EERSTE 
Stap voor stap komt er meer ruim-
te in de anderhalvemetersamenle-
ving. Ook in Zeeland worden de 
maatregelen in strijd tegen het co-
ronavirus zachtjes aan versoepeld. 
Dit kan alleen als de ontwikkeling 
van het virus dit toelaat. Naleving 
van de basisregels is daarom extra 
belangrijk. 

Voor iedereen geldt nog steeds: ver-
mijd drukte, werk vanuit huis als 
dat kan, houd 1,5 meter afstand, 
blijf altijd thuis bij klachten en 

ontwikkelt u benauwdheid en/of BEWONERS CLAVERVELD 
koorts dan blijven ook gezinsleden 
thuis. En natuurlijk: handen was-
sen, hoesten en niezen in de bin-
nenkant van de elleboog, papieren 
zakdoekjes gebruiken en meteen 
weggooien. Bent u 70 jaar of ouder, 
of hee˜ u een kwetsbare gezond-
heid, wees dan extra voorzichtig. 
Alleen samen krijgen we corona 
onder controle. 

www.zeelandveilig.nl/coronavirus 

De eerste bewoners van de projectmatig gebouwde woningen in Claver-
veld hebben de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst genomen. 
Het buitengewone, groene wonen kan voor hen beginnen! Ondertussen 
wordt er achter de schermen volop gewerkt aan Claverveld fase 2. Hier-
over binnenkort meer nieuws. www.claverveld.nl 
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VERGADERINGEN 

Zie voor meer informatie: 
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 

AFSLUITING FIETSTUNNEL 
Vanaf maandag 25 mei is de 
ÿetstunnel aan de Poortersweg af-
gesloten voor ÿetsers en voetgan-
gers. Tijdens deze periode vinden 
er werkzaamheden plaats aan de 
betonwanden en het voetpad in de 
tunnel. 

De uit te voeren werkzaamheden 
zijn erg weersa˛ankelijk en voeren 
we daarom in deze periode uit. Het 
werk is naar verwachting begin juli 
afgerond. Het ÿetsverkeer wordt 
omgeleid via het viaduct Poorters-
weg en de Oosterhavenweg. Deze 

afsluiting veroorzaakt mogelijk eni-
ge overlast veroorzaakt en vragen 
hiervoor uw begrip. 

www.vlissingen.nl 

TOERIST IN EIGEN ZEELAND 
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het erg-
ste van de coronacrisis achter de rug te zijn. 
Voorzichtig komt het openbare leven weer op 
gang en durven we weer wat verder vooruit te 
kijken. Naar de vakantie bijvoorbeeld. Voorals-
nog houden populaire vakantiebestemmingen 
als Frankrijk en Spanje hun grenzen nog pot-
dicht. Het ziet ernaar uit dat we de vakantie 
thuis door moeten brengen. Is dat jammer? Ja! 
Is dat een ramp? Nee! Het is immers een mooie 
gelegenheid om te ontdekken waarom er zo-
veel toeristen naar Zeeland komen. Want naast 

de prachtige stranden zijn er historische binnensteden en pittoreske 
dorpjes, fraaie natuur en interessante musea. De wandel- en ÿetsmo-
gelijkheden zijn legio. Kortom, voor elk wat wils. En in plaats van 1200 
snikhete kilometers naar de Costa Brava, zit u nu binnen een kwartier 
op de Boulevard achter een koele versnapering. Steunt u ook nog mooi 
de lokale horeca. 

Coen Bertijn, fractievoorzitter CDA 
coenbertijn@gmail.com 

RENOVATIE TRANSPORTRIOOL 
Op maandag 25 mei 2020 is aan-
nemer Kumpen N.V. gestart in op-
dracht van de gemeente Vlissingen 
met het uitvoeren van de rioolre-
novatie. Het transportriool vanaf 
de Olympiaweg (brandweerkazer-
ne) tot de Rozenburglaan wordt 
gerenoveerd. 

Het transportriool in Vlissingen is 
ongeveer 60 jaar oud en aan ver-
vanging toe. Het afvalwater van 
ruim 33.000 inwoners van de ge-
meente gaat door dit riool. Afslui-
ten en vervangen van de riolering 
kan dus niet zomaar. Om die reden 
is gekeken naar een alternatieve en 
duurzame renovatie-methode om 
de kwaliteit van de riolering te ver-
beteren. 

In de bestaande riolering wordt 
een kunststof ‘kous’ geplaatst, ook 
wel relining genoemd. De kunst-
stof kous hardt uit door UV-licht 
waardoor een nieuwe buis aan de 
binnenkant van de bestaande buis 
ontstaat. Door de kunststof buis 
verlengen we de levensduur van de 

bestaande riolering met minimaal 
50 jaar. 

Tijdens het uitvoeren van de werk-
zaamheden kunnen inwoners ge-
woon gebruik maken van toilet, 
wasmachine, douche en dergelijke. 
Er komt namelijk een tijdelijke, bo-
vengrondse riolering van de Ger-
brandystraat naar de Zuidbeekse-
weg. De werkzaamheden vinden 
ook in de avond en nacht plaats, wat 
mogelijk voor enige overlast kan 
zorgen. We proberen de geluids-
overlast te minimaliseren door de 
inzet van geluidsarme apparatuur. 

Op de website www.vlissingen.nl/ 
transportriool kunt u alle infor-
matie vinden over dit project. Wij 
raden u aan om hier met enige 
regelmaat op te kijken. Als er wij-
zigingen zijn of aanvullende infor-
matie is, communiceren wij dat met 
u via deze website. Hier staan ook 
de contactpersonen vermeld als u 
vragen hee˜. 

www.vlissingen.nl/transportriool 

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. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
- Camping Karnemelkshoek VOF, 

Barentsweg 2 in Ritthem 

Ter inzage 
- Omgevingsvergunning Ravesteynplein ligt 

vanaf van 26 mei 2020 t/m 8 juli 2020 ter 
inzage in de hal van het stadhuis. 

- Spreidingsplan Ondergrondse afvalcon-
tainers Claverveld en Souburg-Noord ligt 
vanaf van 27 mei 2020 t/m 7 juli 2020 ter 
inzage in de hal van het stadhuis. 

- Voorontwerpbestemmingsplan Schelde-
kwartier, Timmerplein ligt vanaf 28 mei 
2020 t/m 8 juli 2020 ter inzage in de hal 
van het stadhuis. 

Vlissingen, 27 mei 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

STADHUIS GESLOTEN 

Maandag 1 juni 
(2e Pinksterdag) 

www.vlissingen.nl 

WIJZIGINGEN 
OPHALEN AFVAL 
PINKSTEREN 

Op maandag 1 juni, 2e Pink 
sterdag, haalt de gemeente 
geen gft-afval op. We komen 
uw gft-afval op zaterdag 30 mei 
ophalen. Niet op 31 mei zoals op 
de verspreide kalender staat. Zet 
u uw bak dan buiten? 

www.vlissingen.nl/afval 

VERRAS UW 
MANTELZORGER 

Woont u in Vlissingen en krijgt 
u door ziekte, psychische- of 
lichamelijke beperking hulp van 
één of meer mantelzorgers? Dan 
kunt u nog tot en met 31 mei 
2020 de mantelzorgwaardering 
aanvragen. U komt in aanmer 
king voor de waardering van 
€75,00 als: 
• u langer dan 3 maanden man 

telzorg ontvangt 
• uw mantelzorger(s) dit bij 

elkaar opgeteld meer dan 8 uur 
per week doen 

• de hulpvrager op 30 april 2020 
ouder is dan vier jaar. 

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

www.mantelingwalcheren.nl 

VOLG ONZE GEMEENTE 
OOK VIA SOCIAL MEDIA 
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