
 
 

 
 
 

 

 

 

  
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

   

 
 

   

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

    

  

 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

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 

AFSLUITING VEERHAVENWEG BURENDAG 

Woensdag 2 oktober 2019 
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 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Reserveraad 
3 oktober 2019 

Besluitenraad 
10 oktober 2019 

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 

BIJEENKOMST OVER 
GRONDEXPLOITATIES 

Op donderdag 3 oktober om 
19.30 uur vindt een informatieve 
bijeenkomst voor de raad- en 
commissieleden plaats over gron-
dexploitaties. Frank ten Have van 
Deloitte geeft een toelichting op 
de grondexploitaties in het alge-
meen. Maar er wordt ook inge-
zoomd op de Vlissingse situatie. 

VLAGHIJSERS 
COMING OUT DAY 

Voor Coming Out Day op 11 
oktober wilt de gemeente samen 
met een aantal inwoners de 
regenboogvlag hijsen. Voelt u 
zich geroepen om met dit gebaar 
aandacht te besteden aan de 
acceptatie van de LHBT gemeen-

Het Bedrijventerrein Souburg II 
naast de A58 krijgt steeds meer 
vorm. Als alles volgens planning 
verloopt, is de nieuwe entree van 
Vlissingen, inclusief toegang naar 
de Michiel Adriaanszoon De Ruy-
terkazerne, aan het einde van dit 
jaar klaar. Vanaf woensdagavond 
9 oktober 20.00 uur tot zaterdag-
avond 19 oktober 22.00 uur is de 
Veerhavenweg afgesloten voor het 
verkeer. 

De aannemer realiseert dan de aan-
sluiting op de rijksweg A58 en op 
de spoorwegovergang. Deze werk-
zaamheden worden zowel binnen 
als ook buiten de gebruikelijke 
werktijden uitgevoerd. Tijdens de 
tiendaagse afsluiting hee˜ de aan-
nemer toestemming om 24 uur per 
dag te werken. Het verkeer en om-
wonenden kunnen hier hinder van 
ondervinden. 

Het verkeer richting de Kenniswerf 
wordt vanaf woensdagavond 9 ok-

tober omgeleid met borden via de 
Sloeweg, Nieuwe Vlissingseweg 
en Prins Hendrikweg. Het verkeer 
richting bedrijventerrein Poorters-
weg, Ooster-, en Westerhavenweg 
wordt omgeleid vanaf de rijksweg 
A58 via de afslag Ritthem, N662 en 
Marie Curieweg. Voetgangers en 
ÿetsers mogen over het werkterrein. 
Hiervoor wordt een ‘afgeschermde’ 
doorgang gebruikt. De aannemer 
zet een verkeersregelaar in op de 
plaats waar zij het werkverkeer 
kruisen. 

Zaterdagavond 19 oktober worden 
de nieuwe rotonde en de aanslui-
tende wegen in gebruik genomen. 
In de volgende fase realiseert de 
aannemer de rijbaan op het nieuwe 
bedrijventerrein en het ÿetspad ten 
noorden van de Poortersweg (door 
de nieuwe ÿetstunnel). 

www.vlissingen.nl/ 
bedrijventerreinsouburg 

Zaterdag 28 september was het Burendag, een initiatief om zoveel mo-
gelijk buren met elkaar in contact te brengen. De wijkcoördinatoren en 
wethouder Els Verhage brachten een bezoek aan De Burgerij waar on-
der andere verschillende presentaties gegeven werden over activiteiten 
in de wijk. 

ZEEUWSE WEEK VAN DE 
VEILIGHEID 
De 3e Zeeuwse Week van de Vei-
ligheid komt eraan: 7 tot en met 
11 oktober. Een week waarin vei-
ligheid in al z’n facetten centraal 
staat. 

Hoe goed we met z’n allen ook ons 
best doen om Zeeland veilig te hou-
den voor inwoners en bezoekers, 
100 procent garantie op veiligheid 
bestaat niet. Er kan altijd wat mis-
gaan. Denk aan een woningbrand 
na het verkeerd opladen van je te-
lefoon of een ongeval waar drank 
bij in het spel is. Maar ook een 
drugsafvaldumping in een sloot of 

INFORMATIEAVOND HERSTEL KADES HERDENKING 
Voordat de gemeente van start 
gaat met de werkzaamheden om 
de kades in het Scheldekwartier te 
herstellen, bent u van harte wel-
kom tijdens de informatieavond 
op woensdag 9 oktober 2019 van 
16.30 t/m 19.30 uur in het woon-
zorgcentrum Scheldehof aan de 

Peperdijk 263. 

De kades aan de Peperdijk, Jan 
Weugkade en bij de Timmerfabriek 
worden vernieuwd, omdat deze 
technisch niet in orde zijn. 

www.scheldekwartier.nl 

DOEMDENKEN 
Al ruim vij˜ig jaar voorspellen doemdenkers 
allerlei klimaatrampen en al vij˜ig jaar is geen 
enkele van die voorspelde rampen uitgekomen. 
Geen enkele. Nul. Nu die krankzinnige miljar-
denverslindende CO2-hoax enigszins naar de 
achtergrond is geraakt hebben de klimaatalarm-
isten plots weer iets nieuws gevonden; stikstof. 
Ze bedoelen natuurlijk stikstofverbindingen, 
met stikstof zelf (78% van onze atmosfeer) is 
niets mis. In werkelijkheid nemen stikstof emis-
sies alleen maar af. Volgens de feiten dan. In de 

een ongeval met gevaarlijke sto˝en 
kunnen grote gevolgen hebben. Om 
de inwoners van Zeeland bewust te 
maken van gevaren in de omgeving, 
initieert Veiligheidsregio Zeeland 
van maandag 7 t/m zondag 13 ok-
tober 2019 de Zeeuwse Week van de 
Veiligheid. 
Tijdens de Zeeuwse Week van de Vei-
ligheid vinden verspreid door Zeel-
and verschillende activiteiten plaats. 
Het complete programma staat op de 
website van Zeeland Veilig. 

www.zeelandveilig.nl/ 
veiligheidsweek 

BEVRIJDING VLISSINGEN 
De o˜ciële herdenking van de 
Slag om de Schelde en de bevrij-
ding van Vlissingen vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 26 oktober 2019 
in de historische Sint Jacobskerk, 
Oude Markt 2 in Vlissingen. De 
herdenking begint om 11.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. De toe-
gang is vrij, maar het aantal zit-
plaatsen is beperkt. 

Het programma biedt muziek, toe-
spraken en kransleggingen. Ook 
wordt er stilgestaan bij de slachtof-

fers onder opvarenden van de koop-
vaardij. Na a˙oop van de bijeen-
komst in de Sint Jacobskerk is er om 
ca. 14.00 uur een korte ceremonie 
op Uncle Beach gevolgd door een 
demonstratie van het Korps Com-
mandotroepen. Op de avond van 
de oˆciële herdenkingsdag orga-
niseert het Scheldeloodsenkoor in 
samenwerking met de Koninklijke 
Harmonievereniging om 20.00 uur 
een speciaal herdenkingsconcert in 
de Sint Jacobskerk. Meer informatie: 
www.scheldeloodsenkoor.nl/optredens.
www.vlissingen.nl/75 

KINDERBOEKENWEEK 
Kinderboekenweek 2019 is van 2 
t/m 13 oktober en staat in het te-
ken van voertuigen. ZB| Planbu-
reau en Bibliotheek van Zeeland 
organiseert diverse activiteiten in 
dit thema voor kinderen van 3 t/m 
12 jaar in Vlissingen en Middel-
burg. Deelname aan deze activi-
teiten is gratis. 

Tijdens de Kinderboekenweek 2019 
gaat iedereen met een voertuig op 
stap! Leuk dit jaar is de workshop 

Wobbelyoga voor kinderen van 3 
tot 7 jaar. Een klein uurtje inter-
actief voorlezen vol beweging, sa-
men zingen en creatief bezig zijn. 
Woensdag 9 oktober is de workshop 
van 14.30 tot 15.30 uur in ZB| Bi-
bliotheek Vlissingen. Van 15.30 t/m 
16.30 uur is er een speciale work-
shop over haaientanden voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar. Voor beide 
workshops graag vooraf aanmelden 
via activiteitvlissingen@dezb.nl. 

schap? Mail naar communicatie@ 
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. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Coöperatie Westvoorn Vestiging-Vlissingen, 
Eerste Binnenhavenweg 28 te Vlissingen 

Inspraak uitbreiding 
vergunninghouderszone 
Het voornemen tot uitbreiding van de ver-
gunninghouderszone ligt van 30 september 
tot en met 11 november 2019 ter inzage ligt 
in het stadhuis en is te raadplegen via 
www.vlissingen.nl/inspraak. 

Vlissingen, 2 oktober 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 

echte wereld. Met serieuze en bovenal ona°an-
kelijke natuurwetenschap hee˜ deze gekte inmiddels niets meer te ma-
ken. En het gaat maar door. Wie of wat is volgens u trouwens enger; dat 
klimaatspijbelmeisje zelf of de volwassenen die met haar dwepen? Nu ik 
het toch over doemdenken heb. Uw gemeente hield onlangs een heuse 
volledig feitenvrije en politiek correcte klimaatstresstest, dus Vlissingen 
is goed voorbereid. Ik weet alleen nog niet waarop. 

Ruud Kleefman, raadslid POV Perspectief op Vlissingen 
e-mail: ruudkleefman@povlissingen.nl 

mailto:ruudkleefman@povlissingen.nl
www.vlissingen.nl/inspraak
https://vlissingen.nl
mailto:activiteitvlissingen@dezb.nl
www.vlissingen.nl/75
www.scheldeloodsenkoor.nl/optredens
www.zeelandveilig.nl
www.scheldekwartier.nl
www.vlissingen.nl
www.vlissingen.nl/bekendmakingen
www.overheid.nl
www.vlissingen.nl
mailto:communicatie@vlissingen.nl



