
 

 

 

 

 

Jaargang 29 nummer - 04 - april 2020    
    

 Gemeente nieuws 
Van de Gemeente Vlissingen kregen wij de volgende brief: 
 

Namens de Gemeente aandacht voor het bericht hieronder. 

Stoppen met het ophalen van oud papier. 

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus, willen we de verenigingen en kerken vragen 

om tot nader orde te stoppen met het huis aan huis ophalen van oud papier.                                    

Indien u een brengvoorziening heeft en u wilt deze wel open houden, vragen wij u om hierover zelf naar 

uw bewoners te communiceren en de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM in acht te 

nemen. Wij vragen u dit omdat de RIVM oproept om sociale contacten en groepen te vermijden. 

We vragen onze inwoners om het oud papier zoveel mogelijk zelf op te sparen zodat zij dit later alsnog 

bij jullie kunnen aanleveren of, indien dit niet mogelijk is, weg te brengen naar de ondergrondse oud 

papier containers of weg te brengen naar de milieustraat.  

In de binnenstad haalt de gemeente nog wel het oud papier op. Dit i.v.m. de inzameling voor de 

ondernemers (de winkels worden continu bevoorraad) en direct daarmee in verband houdend, het 

voorkomen van het zwerfafval. 

Als u vragen heeft hierover, kunt u ons mailen via stadsbeheer@vlissingen.nl 

Dank voor uw begrip! 

 Waterwijken nieuws 

Het spreekt voor zich dat wij dit advies overnemen.  

Daarom geldt voor Wijkvereniging Water Wijken: er is/zijn tot nader bericht 

- geen inzameling van oud papier 

- geen evenementen 

- geen Algemene Leden Vergadering 

Wel doen we een dringend beroep op u om het oud papier zo veel mogelijk te bewaren zodat het op een later 

tijdstip alsnog bij ons ingeleverd kan worden. 

Zolang deze situatie niet wijzigt zal u ook geen flyer meer van ons ontvangen. 
 
Ook wij hopen op uw begrip. 
Bestuur Wijkvereniging Water Wijken 
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Kinderen die opgroeien in armoede helpen, dat is wat wij willen doen. Maar deze roerige tijd rondom 
het coronavirus raakt ook onze activiteiten. Zo hebben we onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte, met 
een opbrengst van gemiddeld 700.000 euro, moeten opschorten. Een flinke klap, want onze hulp aan 
kinderen in armoede is nu misschien wel harder nodig dan ooit. Wij blijven ons hier onvermoeibaar voor 
inzetten. Onder meer met een digitale collecte. Veel collectanten hebben een digitale collectebus 
aangemaakt en gaan daarmee digitaal ‘langs de deuren’. 

Stijgende tendens in aanvragen voor speelmateriaal 

Hardwerkende ouders die hun baan wellicht niet zeker zijn, ondernemers die winkels moeten sluiten en 
zonder inkomen zitten, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die thuis hun 
schoolwerk moeten doen. Het is door de coronacrisis voor iedereen nu een bizarre en stressvolle tijd. 
Des te meer geldt dat voor gezinnen die in armoede leven. Wij zien nu al een stijgende tendens in 
aanvragen voor school- en speelmateriaal en doen er alles aan om hierin te kunnen voorzien. Om zo 
de druk en stress die deze gezinnen ervaren iets te kunnen verlichten. Help ons deze kinderen te 
helpen. Ga naar www.kinderhulp.nl 

of doneer rechtstreeks via 

 

http://kinderhulp.m7.mailplus.nl/nct5615841/wJe9JdU4LaausNR

