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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 

EVENEMENTEN IN ZEELAND 
De nieuwe versoepelingen in Ne-
derland maken het mogelijk dat 
er per 1 juli evenementen plaats 
kunnen vinden. Daarbij gelden 
strikte regels om ervoor te zorgen 
dat activiteiten veilig zijn voor 
bezoekers. Dat vraagt van orga-
nisatoren extra inspanningen in 
de voorbereiding. De Zeeuwse 
burgemeesters hebben met elkaar 
uniforme criteria bepaald voor de 
beoordeling van evenementen-
aanvragen. Het gaat hier om zo-
genaamde kleinere evenementen 
zoals kermissen en jaarmarkten. 
Er volgt vanuit het Rijk nog een 
toetsingskader voor de grotere 
evenementen. Deze wordt volgen-
de week verwacht. 

De Zeeuwse gemeenten toetsen de 
aanvragen voor de kleinere eve-
nementen (0- en A-evenementen) 
op verschillende maatregelen om 
de stromen van groepen mensen 
te scheiden. Een evenement moet 
voldoende ruimte bieden zodat 1,5 
meter afstand toepasbaar en contro-
leerbaar is. Bij een evenement met 
zitplaatsen moeten deze ook daad-
werkelijk gebruikt worden en vol-
gens RIVM-maatregelen beschik-
baar zijn. De Zeeuwse gemeenten 
verwachten de komende periode 
veel drukte in verband met het 
zomerseizoen. Gemeenten zullen 
bij een evenementen aanvraag ook 

kijken naar de invloed van andere 
evenementen die op een gelijktijdig 
tijdstip zijn en hierdoor bij elkaar 
voor een te grote drukte zorgen. Ze-
ker voor kernen die zonder evene-
ment al veel bezoekers ontvangen is 
dit van invloed op de aanvraag. Het 
doel is om ruimte te geven voor wat 
kan, maar tegelijkertijd ook om te 
grote drukte en daarmee besmet-
tingen te voorkomen. 

Het kermisseizoen is begonnen en 
de versoepeling van de maatregelen 
staat toe dat gemeenten onder voor-
waarden een kermis toestaan. Elk 
beoogde kermis wordt door de ge-
meente getoetst op de RIVM-maat-
regelen en moet aan deze eisen vol-
doen. In de noodverordening vallen 
kermissen onder dezelfde categorie 
als pretparken. Bij een kermis moet 
er dus doorstroom van het publiek 
zijn en 1,5 meter afstand moet 
toepasbaar zijn. Bezoekers komen 
binnen via een duidelijk gehanteer-
de ingang en gaan via een uitgang 
weer naar buiten. Gemeenten kun-
nen tot de beoordeling komen dat 
door reguliere drukte of vanwege 
een kermis of ander evenement er 
een te grote toeloop ontstaat en dat 
de RIVM-maatregelen niet meer 
mogelijk zijn. 

www.zeelandveilig.nl 

OPERATIE PORTUNUS 
Vorige week woensdag is door organisaties die zich bezig houden 
politie en justitie grootschalig on- met de import van cocaïne. 
derzoek uitgevoerd naar crimine-  Ook krijgen we nu beter zicht op 
le organisaties die zich bezig hou- hoe ondermijnende samenwer-
den met de import van cocaïne via kingsverbanden in het havengebied 
de haven van Vlissingen. zich verhouden tot elkaar. Dit is van 

groot belang om ervoor te zorgen 
Burgemeester Bas van den Tillaar: dat onze havens geen criminele ac-
“We hebben kennis genomen van tiviteiten faciliteren. Daarom hech-
de eerste resultaten van Operatie ten wij als gemeente Vlissingen gro-
Portunus. Er is vandaag heel veel te waarde aan deze operatie. 
informatie opgehaald, waarmee 
we een beter beeld zullen krijgen Lees de complete reactie op de site. 
van de structuren achter criminele www.vlissingen.nl 

VEILIGHEID! 
De laatste tijd is er veel te doen over veiligheid. 
Veel burgers voelen zich, vooral in wijken en op 
boulevards, onveilig. Zowel politie als handha-
ving ervaren dit vaak heel anders wat stuit op 
onbegrip bij de burgers. De politie draagt ver-
antwoordelijkheid voor veilige en lee˜are wij-
ken maar is helaas weinig bereikbaar, zichtbaar 
en aanspreekbaar. Feit is dat Basisteam Walche-
ren te maken hee° met een bezetting van maar 
70% van de landelijke norm. 
De Partij Souburg-Ritthem vindt dan ook dat 
hier iets aan gedaan moet worden en hee° sa-

men met de andere coalitiepartijen een tweetal moties ingediend voor 
de Besluitenraad van 2 juli. 
Een van deze moties zal naar de Nationale Politie, de voorzitter van 
de 2e kamercommissie, de minister van Justitie en Veiligheid en de 
politiechef Zeeland-West-Brabant verzonden worden. 
Als PSR zullen we alles in het werk stellen om de veiligheid van de 
burgers serieus te nemen. 

Ger Blom, Fractie Partij Souburg-Ritthem 
e-mail: Blom01@zeelandnet.nl 

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 

De winnaar van de maand juni van de fotowedstrijd ‘Vlissingen in 
Beeld’ is bekend! Van harte gefeliciteerd Lisette van Peenen! Wat een 
leuke foto van het Bellamypark. Ook deelnemen? Neem dan een kijkje 
op onze website voor de voorwaarden: www.vlissingen.nl/fotowedstrijd 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

Op vrijdag 3 juli 2020 reikte bur-
gemeester Bas van den Tillaar de 
Koninklijke Onderscheidingen 
uit aan de 10 inwoners van de ge-
meente Vlissingen die ter ere van 
Koningsdag werden benoemd tot 
lid of ridder in de Orde van Oran-
je Nassau. 

Dit gebeurde tijdens een specia-
le bijeenkomst in de Lasloods in 
Vlissingen. In april hee° de burge-
meester de 10 inwoners per tele-
foongesprek gefeliciteerd met hun 
Koninklijke Onderscheidingen. Nu 
was het moment daar dat ze daad-

KETI KOTI 
Op 1 juli werd Keti Koti (verbreek 
de ketenen) gevierd, de afschaf-
ÿng van de slavernij. Ter gelegen-
heid daarvan namen dit jaar circa 
350 mensen in Zeeland deel aan 
Keti Koti dialoogtafels, wat in ver-
band met corona vanuit huis was. 
Zowel de actualiteit als het gedeel-
de slavernij- en koloniale verleden 
kwam aan de orde. 

Aan de hand van het thema ‘gast-
vrijheid en burgermoed’ gingen de 
gesprekken over op welke manier 
iedereen kan bijdragen aan een 
meer inclusieve samenleving. De 
deelnemers konden vorige week 
hun Keti Koti Zeeland TafelTas op-
halen met daarin alle benodigdhe-

werkelijk uitgereikt konden wor-
den. 

Mevrouw Bos-Wisse, mevrouw 
Van der Doef-Heijstek, de heer De 
Meij, de heer Moret, mevrouw Riet-
man-Lucassen, de heer Telehala en 
mevrouw Vrancken-Ta˛jn kregen 
allen de Koninklijke Onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De heer Bakker, de heer 
Rademaker en de heer Zuiddam 
kregen de Koninklijke Onderschei-
ding Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 

den voor de huiskamerdialoog. De 
tassen in Vlissingen werden o.a. uit-
gereikt door onze burgemeester Bas 
van den Tillaar. We hopen dat alle 
deelnemers een smakelijke maaltijd 
en goede gesprekken hebben gehad! 

Woensdag 8 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. 

De raadsvergadering van don 
derdag 2 juli wordt voortgezet 
op woensdag 8 en donderdag 
9 juli. 

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 

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 

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. 

Omgevingsvergunning 
Nathan Projects B.V., Hellingbaan 3 t/m 365 
te Vlissingen 

Ter inzage 
- het vastgestelde voorbereidingsbesluit 

Scheldekwartier, van 9 juli 2020 t/m 19 
augustus 2020 

Vlissingen, 8 juli 2020 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

VOLG ONZE GEMEENTE OOK 
VIA SOCIAL MEDIA 
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