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AANKONDIGING
Initiatief voor het opzetten van een informatie- en coördinatiepunt voor mariniers & partners
Al enige tijd wordt er gewerkt aan de oprichting van een “Welkom in Zeeland comité”. Het
“Welkom in Zeeland comité” is een groep ondernemers, bestuurders en Zeeuwse mariniers, die
hun netwerk inzetten om gerichte vragen over Zeeland van toekomstige mariniers en hun familie
te beantwoorden of adviezen te geven. Zoals vaker gebruikelijk bij Defensie kan in een later
stadium een zgn. sponsorschap worden opgezet. Mariniers en marinemensen die Zeeland al
kennen bieden hun collega-mariniers hun hulp aan om bekend te worden met Zeeland. Het
initiatief voor een fysiek informatie- en coördinatiepunt heeft de sympathie van de Provincie
Zeeland en de gemeente Vlissingen.
Welkom in Zeeland geldt voor iedereen. Maar nu in het bijzonder voor de mariniers uit Doorn, hun
partners en gezinnen. Van alle kanten worden initiatieven genomen om twijfels over de komst van
de marinierskazerne in Vlissingen weg te nemen. Advertenties in landelijke dagbladen, videofilm van
de provincie Zeeland, facebookpagina’s, brieven aan de politiek in Den Haag en andere acties die
vooral door Zeeuwen worden geïnitieerd. Maar dat is nog niet genoeg! Er moet nog meer gebeuren
en Zeeland moet zich van zijn beste kant laten zien, krachtig en doortastend.
Onbekend maakt onbemind. Daar hebben we in Zeeland soms een beetje last van. Blijkbaar weten
heel veel mariniers en hun partners nog niet wat Zeeland allemaal kan bieden.
Zodra de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen wordt gestart, zal ook worden begonnen met
het daadwerkelijk invullen van het informatie- en coördinatiepunt voor de mariniers en hun
eventuele partners. Op diverse manieren wordt dan informatie aangeboden over huisvesting,
werkgelegenheid, starten van een bedrijf, onderwijs, medische zorg, sport en vrijetijdbesteding
enz.
Naast een fysieke bezoek/kantoorruimte in Vlissingen (op circa 500 meter van de te bouwen
marinierskazerne in Vlissingen) en een vast team van contactpersonen, komt er een informatieve
website en facebookpagina. Er zullen o.a. arrangementen voor bezoekmomenten worden
georganiseerd.
Initiatiefnemer/coördinatie voor de opstart van het informatie- en coördinatiecentrum:
Stichting ZIGZAG, Edisonweg 8a Vlissingen, zie www.zigzagfonds.nl en www.zigzagzoekt.nl

