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ONDERWERP 

Voortgang eerste stichtingsjaar Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee 

Geachte gemeenteraad, 

Bij de vaststelling van de Visie “ Vlissingen, Binnenstad aan Zee 2022” in uw vergadering 
van 28 februari 2019 is afgesproken dat we u jaarlijks informeren over de voortgang met 
betrekking tot het actieplan Vlissingen, Binnenstad aan Zee. 

Zoals u weet is hiertoe een Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee opgericht. Zij zetten 
zich in om de economische positie en uitstraling van de binnenstad te verbeteren en de 
samenwerking tussen alle partijen die hieraan kunnen bijdragen te bevorderen. Het 
actieplan helpt daarbij als praktische leidraad om de benoemde pijlers uit de visie concreet 
te maken. 

Via de bijlage informeren wij u over enkele projecten en resultaten van de Stichting. U kunt 
daarin lezen dat de rol van de Stichting gaandeweg het eerste jaar is veranderd. Wij hebben 
begrip voor deze koerswijziging en zijn hier ook vanaf de zijlijn betrokken bij geweest. 

Het college maakt ook gebruik van de onafhankelijke positie van de Stichting. De Stichting 
is in staat om zowel de belangen van inwoners als ook van ondernemers bij elkaar te 
brengen. Zeker in deze tijden van participatief besturen is dat een belangrijke rol. 

De impact van de beperkingen door het Covid-19 virus heeft zijn weerslag gehad op de 
werkzaamheden van de Stichting. We zien uit naar hun 2e jaarplan met thema’s en 
activiteiten. 
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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