From:
@zeelandnet.nl>
Sent:
Wednesday, May 23, 2018 2:56:00 PM
To:
statengriffier;
@tweedekamer.nl;
@vlissingen.nl;
Cc:
'
;
;
@zeelandnet.nl;
Subject: initiatief informatie- en coördinatiecentrum voor mariniers & partners

18014099
@tweedekamer.nl
@uwv.nl

Aangepaste versie van eerdere mail. Graag vorige mail als niet verstuurd beschouwen.

Mijne heren/dames,

Al enige tijd wordt er gewerkt aan de oprichting van een “Welkom in Zeeland comit ”. Het “Welkom in Zeeland comit ” 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 co rdinatiepunt heeft de sympathie van de Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.

Zodra de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen wordt gestart, zal ook worden begonnen met het daadwerkelijk invullen van het
informatie- en co rdinatiepunt 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.

De stichting ZIGZAG in Vlissingen is een van de initiatiefnemers.
In bijgaand document wordt het initiatief toegelicht.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw achterban en andere betrokkenen wil informeren over dit initiatief, wat ook weer eens aantoont, dat
Zeeland in al haar geledingen, de mariniers en hun partners wil helpen om snel weer een fijne sociale omgeving te cre ren.

Met vriendelijke groet,

, voorzitter
, co rdinator

www.zigzagfonds.nl + www.zigzagzoekt.nl

Logo zigzag met naamvermelding

Vlissingen

18014100

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

