
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 

 

   
 

 

   

 
 

   

 

      

 

 
 

 

 

 

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 

VERRAS EEN MANTELZORGER 
OP WALCHEREN! 
Op 10 november is het de Dag van 
de Mantelzorg. In het hele land 
worden mantelzorgers in het zon-
netje gezet als bedankje voor de 
zorg die zij verlenen aan iemand 
uit hun omgeving. Manteling doet 
ook mee aan de Dag van de Man-
telzorg en organiseert dit jaar een 
verrassingsactie voor mantelzor-
gers die op Walcheren wonen.  

Kent u of bent u een (jonge) man-
telzorger? En wilt u die mantelzor-
ger (of uzelf als mantelzorger) met 

HERDENKING 
BEVRIJDING VLISSINGEN 

iets leuks verrassen? Meld de man-
telzorger dan aan via het formulier 
op www.mantelingwalcheren.nl. 
Manteling zorgt er dan voor dat 
zij/hij rond de Dag van de Mantel-
zorg thuis verrast wordt met een 
leuk presentje. Lukt het niet om 
het formulier op de computer in 
te vullen? Bel dan naar Manteling: 
0118-553530 en zij vullen het voor 
u in. Aanmelden kan tot en met 3 
november. 

www.mantelingwalcheren.nl 

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 o˝ciële herdenkingsdag orga-
niseert het Scheldeloodsenkoor in 
samenwerking met de Koninklijke 
Harmonievereniging om 20.00 uur 
een speciaal herdenkingsconcert in 
de Sint Jacobskerk. Meer informa-
tie: www.scheldeloodsenkoor.nl/ 
optredens. 

www.vlissingen.nl/75 

Foto: Fotocollectie gemeentearchief Vlissingen 

TIJD VERMORSEN, DE ENIGE 
VERSPILLING DIE GEEN 
AFVAL ACHTERLAAT 

Zoals zo velen, maak ook ik me zorgen om de 
stijging van de zeespiegel, de opwarming van de 
aarde, enorme afvalbergen, stikstofuitstoot enz. 
De verwoesting van de natuur staat op nummer 
1 van grootste wereldproblemen. Meer dan drie-
kwart van de mensen zegt bereid te zijn om de leef-
stijl aan te passen om het milieu te beschermen. 
De gemeente en de rijksoverheid zijn hard be-
zig om oplossingen te vinden voor dingen die te 
maken hebben met bovenstaande problemen. 
Maatregelen als afvalscheiding, snelheidsbeper-

kingen, consuminderen en nog veel meer grote en kleinere projecten 
die er hopelijk voor zorgen dat de aarde nog heel veel jaren gezond blij˜. 
Helaas gaan míjn kinderen écht niet korter douchen en kopen ze nog 
steeds voorverpakte frikandelbroodjes, maar…….. we nemen wel de 
ÿets, wassen op 40 graden en gaan niet met het vliegtuig op vakantie. 
Kortom we proberen ons steentje bij te dragen. 
Wat doet U? 

Saskia Eggermont, raadslid Lokale Partij Vlissingen 
Tel.: 0118-440696, e-mail: saskiaeggermont@zeelandnet.nl 
www.lokalepartijvlissingen.nl 

BEVRIJDINGSTAPTOE 

Het Stadhuisplein was zaterdag 5 oktober het decor voor een bevrij-
dingstaptoe. Het muzikale spektakel werd ter gelegenheid van de vie-
ring van 75 jaar vrijheid en ter herinnering aan de Slag om de Schelde. 
De burgemeester bedankte na het afsluitende optreden alle korpsen 
voor hun bijdrage. 

RIJBEWIJSKEURING 
Automobilisten kunnen zich via via Regelzorg Rijbewijskeuringen, 
Regelzorg Rijbewijskeuringen op tel: 088 23 23 300. Zelf een datum 
17 oktober in Woon-zorgcentrum plannen kan via www.regelzorg.nl. 
Ter Reede, Vredeho˜aan 370, me- Voor de keuring is een Gezond-
disch laten keuren voor de verlen- heidsverklaring nodig. Advies is 
ging van hun rijbewijs. om ten minste zes maanden voor 

het verlopen van het rijbewijs een 
Een afspraak maken met de arts kan afspraak te maken voor de keuring. 

AFSLUITING VEERHAVENWEG 
Het Bedrijventerrein Souburg II 
naast de A58 krijgt steeds meer 
vorm. 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 

INFORMATIEAVOND 
FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
RIJKSMONUMENTEN 
De gemeente Vlissingen orga-
niseert in samenwerking met 
Erfgoed Zeeland een informatie-
avond over de ÿnanciële onder-
steuning van rijksmonumenten 
op maandag 21 oktober van 19.30 
tot 22.00 in het stadhuis. 

De ÿnanciële ondersteuning van 
eigenaren van rijksmonumenten is 
per 1 januari 2019 ingrijpend ge-
wijzigd. De ÿscale a˜rek voor rijks-
monumenten is komen te vervallen 
en hiervoor in de plaats is er een 
nieuwe subsidieregeling. Ook de 
Subsidieregeling instandhouding 

monumenten (Sim) is aangepast 
en het Nationaal Restauratiefonds 
hee˜ diverse nieuwe ÿnancierings-
producten op de markt gebracht. 
Tijdens de informatieavond geven 
Erfgoed Zeeland, het Nationaal 
Restauratiefonds en de monumen-
tenwacht presentaties over de ÿ-
nanciële mogelijkheden voor het in 
stand houden van uw monument. 
Bent u eigenaar van een rijksmo-
nument en wilt u meer te weten 
komen over deze regelingen? Meld 
u dan voor 16 oktober aan voor 
deze informatieavond via e-mail: 
ehennekam@vlissingen.nl. 

Woensdag 9 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 

Besluitenraad 
10 oktober 2019 

Commissie Ruimte 
31 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 

VLAGHIJSERS 
Voor Coming Out Day op 11 
oktober wilt de gemeente 
samen met een aantal inwo-
ners de regenboogvlag hijsen 
voor het stadhuis. Voelt u zich 
geroepen om met dit gebaar 
aandacht te besteden aan de 
acceptatie van de LHBT gemeen-
schap? Neem dan contact op via 
communicatie@vlissingen.nl. 

INFORMATIEAVOND 
Binnenkort start de gemeente 
Vlissingen met het herstel van 
de kades in het Scheldekwartier. 
Voordat de werkzaamheden van 
start gaan, bent u van harte wel-
kom tijdens de informatieavond 
op woensdag 9 oktober 2019 
van 16.30 t/m 19.30 uur in het 
woonzorgcentrum Scheldehof 
aan de Peperdijk 263. De kades 
aan de Peperdijk, Jan Weugkade 
en bij de Timmerfabriek worden 
vernieuwd, omdat deze tech-
nisch niet in orde zijn. 

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 
-  Ristorante Don Giovanni, Boulevard 

Bankert 282 te Vlissingen 
-  Buurt- en Speeltuinvereniging De Oude 

Stad, Paardenstraat 68 te Vlissingen 

Kennisgeving beschikking 
maatwerkvoorschri˝en Wet milieubeheer 
reguliere procedure 
- Buurt- en Speeltuinvereniging De Oude 

Stad, Paardenstraat 68 te Vlissingen. 

Vlissingen, 9 oktober 2019 
B&W Vlissingen 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen 
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