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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 

BELANGRIJK BERICHT CAK 
Mensen die hulp en/of onder-
steuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), betalen een eigen bijdra-
ge. Deze eigen bijdrage is in 2020 
maximaal € 19 per maand. 

Door een technisch probleem in de 
systemen van het CAK hee˜ nog 
niet iedereen facturen voor de eigen 
bijdrage ontvangen. Het CAK doet 
er alles aan om de Wmo-klanten zo 
snel mogelijk een persoonlijk be-
richt te sturen. De komende maan-
den versturen zij klanten die van 
de Wmo gebruik maken, stap voor 
stap de facturen. 

In verband met de landelijke coro-
namaatregelen is veel Wmo-hulp 
en ondersteuning niet geleverd 
en daarom hee˜ de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
besloten de eigen bijdrage voor de 
maanden april en mei 2020 niet in 
rekening te brengen. Mensen be-

talen over heel 2020 dus maximaal 
10 maanden x € 19 = maximaal 
€ 190. De maatregel geldt niet voor 
Wmo-klanten die wonen in een in-
stelling voor beschermd wonen of 
voor opvang. Voor deze voorzie-
ningen loopt de hulp en/of onder-
steuning namelijk door. Advies aan 
Wmo-klanten: Reserveer geld en 
leg alvast € 19 per maand opzij. 

Het is altijd mogelijk om kosteloos 
een betalingsregeling met het CAK 
af te spreken. Dit bieden ze aan om 
betalingsproblemen te voorkomen. 
Klanten kunnen hier gebruik van 
maken zodra er facturen zijn ont-
vangen. Informatie hierover staat 
op alle facturen. 

Meer informatie over de Wmo 2020 
is op www.hetcak.nl/wmo2020 te 
vinden. Hier staan de antwoorden 
op de meest gestelde vragen. 

www.hetcak.nl/wmo2020 

VAKANTIE(VOOR)LEESTAS 
Maar liefst elf Vlissingse scholen 
doen mee met het project Vakan-
tielezen van ZB in Vlissingen. Dit 
project is bedoeld voor kinderen 
in groep 3 en 4 om een zomerlees-
dip te voorkomen. Ook ruim 300 
peuters van de peutergroepen van 
Kinderopvang Walcheren krijgen 
een goed gevuld tasje. 

Kinderen die in de zomer blijven 
lezen, behouden hun leesniveau of 
gaan zelfs vooruit! Om het lezen te 
blijven stimuleren, krijgen leerlin-
gen die naar groep 4 of groep 5 gaan 
een aantrekkelijk Vakantieleestasje. 

Het Vakantie(voor)leestasje hee˜ 
naast een enthousiasmerende func-
tie, ook een preventieve functie. 
De boeken in het tasje dragen bij 
aan een taalrijke omgeving voor 
de peuters van de peutergroepen. 
Ieder kind verdient het om een ge-

vuld boekenplankje te hebben. Als 
kinderen vaak en op een leuke ma-
nier met taal bezig zijn, vergroot dat 
hun leesplezier en taalontwikkeling. 
Hierdoor hebben ze meer kans op 
een voorspoedige schoolloopbaan. 

www.dezb.nl 

VEILIGHEID OF ONVEILIGHEID, 
TIJD VOOR MOTIES! 

Lokale Partij Vlissingen is continu bezig met 
deze mooie gemeente en de veiligheid en on-
veiligheid in deze gemeente. Wij zijn nog niet 
helemaal tevreden. Daarom dienen wij met de 
coalitie een aantal moties in die het onveilige 
gevoel veiliger moeten maken. 
Wij dragen op deze manier ons steentje bij aan 
een veiliger “Vlissingen”. U kunt zelf natuurlijk 
hieraan ook een steentje bijdragen. Hoe? Door 
lid te worden van de Lokale Partij Vlissingen 
en mee te praten. Interesse? Stuur een mail of 
bezoek een raadsvergadering (zodra dat weer is 

toegestaan) en vergeet onze sociale media niet te volgen. We zullen de 
moties ook op onze sociale media plaatsen. 
Wij zijn natuurlijk niet alleen maar bezig met veiligheid. Ook voor 
andere onderwerpen zijn wij bereikbaar. Vragen? Laat het ons weten! 
#LPV, Voor Vlissingen. 

Geo˜rey Sips, raadslid LPV 
e-mail: geo˜reysips@gmail.com 

BOUW DOKBRUG 

Er gebeurt veel in het Scheldekwartier en dat zorgt voor fotogenieke 
plaatjes. De bouw van de Dokbrug is in volle gang. Met zo’n strakblau-
we lucht als achtergrond, komen we ook meteen weer in de zomerstem-
ming! 

INSPIRERENDE RIOOLTOUR 
Het transportriool vanaf de 
Olympiaweg (brandweerkazer-
ne) tot de Rosenburglaan wordt 
gerenoveerd. De afgelopen week 
is gestart met de renovatiewerk-
zaamheden van de bestaande ri-
oleringsbuizen aan de Anna Bla-
manlaan, de Annie Romeinlaan 
en de Zuidbeekseweg. Wethouder 
Els Verhage ging mee op tour om 
een kijkje te nemen. De verwach-
ting is dat de renovatiewerkzaam-
heden donderdag 2 juli klaar zijn. 

Els Verhage: “Riool vervangen/ 
renoveren gaat meestal gepaard 
met veel overlast en wegopbrekin-
gen van maanden. Deze techniek 
is vriendelijk voor onze inwoners, 
met minimale overlast. 60 cm riool-
renovatie in 1 uur zou vroeger een 

droom geweest zijn. Maar voordat 
we de bovengrondse bypass voor 
riolering kunnen zien, gaat er veel 
aan vooraf. Ik ben diep onder de 
indruk van het voorwerk. Er werd 
maatwerk geleverd en zelfs een ver-
hoging van de bypass in verband 
met een camperdoorgang werd niet 
geschuwd. Het is een spectaculaire 
vorm van werken!” 

Na afronding van de werkzaam-
heden, gaan we de gerenoveerde 
rioleringsbuizen testen. Als deze 
voldoen aan de eisen, kan er vanaf 
6 juli gestart worden met het a°re-
ken van de bovengrondse leidingen. 
Via de website houden we u op de 
hoogte. 

www.vlissingen.nl/transportriool 

Woensdag 1 juli 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 

De vergaderingen zijn vanwege 
de coronamaatregelen voor 
publiek alleen te volgen via de 
live audiostream: 
www.vlissingen.raadsinformatie.nl. 
Aanvang: 19.30 uur. 

Besluitenraad 
2 juli 2020 

Reserveraad 
8 juli 2020 

Besluitenraad Kadernota 
9 juli 2020 

Zie voor de agenda: 
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 

VACATURES 

De gemeente Vlissingen heeft 
heel wat uitdagingen om aan te 
gaan. En dat doen we graag met 
jou. Dus, steek je handen uit de 
mouwen en kom bouwen aan 
Vlissingen! Want hier ben je écht 
nodig. 

Wij zijn ondernemers die snel ter 
zake komen, aanpakkers die niet 
tot morgen wachten en harde 
werkers die niets aan het toeval 
overlaten. Als je wel van een uit 
daging houdt en er energie van 
krijgt om het verschil te maken, 
kijk dan voor meer informatie en 
om te solliciteren op de website. 

www.vlissingen.nl/vacatures 

VOLG ONZE 
GEMEENTE OOK 

VIA SOCIAL MEDIA 
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