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Fotografe: gemeente Vlissingen, 
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VERGADERINGEN 

Stadhuis Vlissingen 
Aanvang: 19.30 uur 

Commissie Ruimte 
13 februari 2020 

Besluitenraad 
5 maart 2020 

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 

CONTACT TEAM 
WMO EN JEUGD 

Gemeente Vlissingen 
Team Wmo en Jeugd 
Telefoon: 0118-487010 
E-mail: wmojeugd@vlissingen.nl 
Website:  www.vlissingen.nl/ 

wmojeugd 
Bezoekadres: 
Paul Krugerstraat 1, 
4382 MA Vlissingen 
(naast de entree zit ook een 
rolstoellift) 
Postadres: Postbus 3000, 
4380 GV Vlissingen 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag: 
08.30 - 17.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 

INFORMATIE-
BIJEENKOMST 
WARMTEPOMPEN 

Op donderdag 13 februari is er 
in het stadhuis in Vlissingen van 
20.00 t/m 22.00 uur een infor-
matiebijeenkomst over warm-
tepompen. ZMf en Zeeuwind 
organiseren deze bijeenkomst. 
Bezoekers kunnen zich vrijblij-
vend laten inspireren en infor-
meren over duurzame energie. 
Toegang is gratis en aanmelden 
voor de informatiebijeenkomst 
kan via www.hetwarmteeffect.nl. 

www.hetwarmteeffect.nl. 

De gemeenteraad van Vlissingen 
nodigt u graag uit om eens speci-
ale ‘VIP-gast’ te zijn bij een raads-
vergadering. De VIP-avonden zijn 
op 5 maart en 28 mei 2020. 

Weet u hoe de Vlissingse politiek 
precies werkt? Welke beslissingen 
door de gemeenteraad worden ge-
nomen en welke onderwerpen mo-
menteel de agenda beheersen? Wilt 
u eens ervaren dat politiek alles be-
halve saai is, ook omdat de onder-
werpen op de raadsagenda u heel 
direct aangaan? De gemeenteraad 
van Vlissingen nodigt u graag uit 
om eens speciale ‘VIP-gast’ te zijn 
bij een raadsvergadering. 
U krijgt uitleg over het gemeentebe-
stuur, de raadsvergadering, de poli-
tieke verhoudingen, de rol van de 
gemeenteraad en de wijze waarop 
besluiten worden genomen in de ge-
meente. Ook wordt er kort ingegaan 
op de raadsagenda van die avond. 
Raadsleden die als gastheer/-vrouw 
optreden, vertellen iets over zichzelf 
en het raadswerk. Uiteraard krijgt u 
volop gelegenheid vragen te stellen 
aan deze raadsleden. Wilt u gebruik 
maken van deze VIP-behandeling? 
U kunt zich aanmelden per e-mail 
via gri  ̃ e@vlissingen.nl. 

VERRAS UW MANTELZORGERS 

Hoe ziet een VIP-avond er voor u 
uit: 
18:45 uur Ontvangst met ko˜e en 

thee 
19:00 uur Uitleg over gemeente-

raad en gelegenheid tot 
het stellen van vragen 

19:20 uur Welkom door burge-
meester Bas van den 
Tillaar 

19:30 uur  Begin gemeenteraads-
vergadering 
Napraten + borrel 

www.vlissingen.nl/gemeenteraad 

De winnaar van de maand januari van de fotowedstrijd ‘Vlissingen in 
Beeld’ is bekend! Van harte gefeliciteerd Robin Hardeman! Wat een 
prachtige foto van het strand bij de Oranjemolen. Ook deelnemen? 
Neem dan een kijkje op onze website voor de voorwaarden. 

www.vlissingen.nl/fotowedstrijd 

Op vrijdagmiddag 14 februari 
wordt het startsein voor de ver-
koop van de middelste woonto-
ren ‘Dok II’ van het Kop van het 
Dok gegeven. Het feestelijke begin 
wordt gevierd op de bouwplaats 
‘Kop van het Dok’ in het Schelde-
kwartier. WVO Zorg is de ontwik-
kelaar. 

Drie woontorens 
Dinsdag 18 februari begint de in-
schrijving voor de 65 koopapparte-
menten in de middelste woontoren. 
In totaal worden 182  appartemen-
ten gerealiseerd in de drie woonto-
rens van elf tot zeventien verdiepin-
gen hoog. De torens hebben ieder 
een eigen karakter en krijgen de 
namen Dok I, Dok II en Dok III. De 
appartementen bestaan uit verschil-
lende woningtypen met een uniek 
uitzicht over het Dok, de Wester-
schelde en de binnenstad. Naast de 
koopappartementen worden ook 
(sociale) huurappartementen gere-

OFFICIËLE START VERKOOP 
KOP VAN HET DOK 

- Orionis Walcheren, 
Poortersweg 27 te Vlissingen 

- Maritime Support Vlissingen, 
Eerste Binnenhavenweg 7b en 7c te 
Vlissingen 

Vlissingen, 12 februari 2020 
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aliseerd. Informatie over deze ap-
partementen en over Dok I en Dok 
III (de overige twee woontorens) 
volgt later, zodra daar meer over 
bekend is. 

Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd in een wo-
ning in de Kop van het Dok? Kijk 
dan snel op www.kopvanhetdok. 
nl. Vanaf 18 februari kunnen geïn-
teresseerden zich inschrijven voor 
een koopappartement in Dok II. 
Via die site is vanaf dezelfde datum 
ook de verkoopbrochure te lezen en 
te downloaden. 

Planning 
Dit najaar hoopt WVO Zorg te star-
ten met de bouw. A°ankelijk van 
de verkoop is de verwachting dat 
de koop- en huurappartementen in 
2022 worden opgeleverd. 

www.kopvanhetdok.nl 

Woont u op Walcheren en krijgt u 
door bijvoorbeeld ziekte hulp van 
één of meer mantelzorgers? Dan 
kunt u van 1 februari t/m 30 april 
2020 de mantelzorgwaardering 
aanvragen. Dat kan ook als u in 
een zorginstelling woont. 

U komt in aanmerking voor de 
waardering als: 
• u langer dan 3 maanden mantel-

zorg ontvangt 
• uw mantelzorger(s) dit bij elkaar 

opgeteld meer dan 8 uur per week 
doen 

• de hulpvrager op 30 april 2020 4 
jaar of ouder is 

Als u zelf niet in staat bent om deze 
aanvraag te doen, mag iemand an-
ders dit voor u doen. Aanvragen 
kan via de website of via 0118-
553530. Binnen 4 weken na de aan-
vraag ontvangt u een bevestiging. 
Bewaar deze totdat u de waardering 
hee˛ ontvangen. Geen bevestiging 
ontvangen? Bel dan naar Mante-
ling. De hulpvrager krijgt eind juni 
de mantelzorgwaardering à €75 op 
de bankrekening gestort. Die kan 
dit naar eigen inzicht verdelen over 
zijn of haar mantelzorger(s). Met 
deze waardering willen de drie ge-
meentes op Walcheren mantelzor-
gers bedanken voor hun inzet. Ver-
geet dus niet de waardering aan te 
vragen! 

www.mantelingwalcheren.nl 
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1 JANUARI 2020 
METALEN VERPAKKINGEN BIJ 
DE PLASTIC VERPAKKINGEN 
EN DRINKPAKKEN 

FIETSTUNNEL OPEN 
Vanaf woensdag 19 februari is de 
ÿetstunnel onder de Havendorpweg 
open. Fietsers hoeven dan niet lan-
ger gebruik te maken van de om-
leiding langs de Buitenhaven. In 
de tunnel zelf kan nog niet wor-
den geÿetst. Fietsers moeten dus 

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 
- Dewi-Rent B.V., 

Engelandweg 19 te Ritthem 

even afstappen en kunnen dan met 
de ÿets aan de hand over de stoep 
door de tunnel lopen. Rond 10-11 
maart gaat de tunnel nog ca. twee 
dagen dicht. Daarna ligt er ook in 
de ÿetstunnel asfalt en zijn alle om-
leidingen verleden tijd. 
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