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DAG VAN DE VRIJWILLIGER
EEN GROOT SUCCES

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad,
College van Burgemeester en Wethouders,
commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

Samen met 340 Borselse vrijwilligers vierden
we zaterdag 27 januari, woensdag 31 januari en
zaterdag 3 februari de Dag van de Vrijwilliger.
Deze activiteiten (een high tea en filmavond)
organiseerden wij namens het college van
burgemeester en wethouders om onze
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Zij zijn
namelijk van grote waarde voor hun organisatie
en de gemeente Borsele. VrijwilligersHuis
Borsele kijkt terug op drie geslaagde
bijeenkomsten. We zijn blij met de grote
opkomst en de positieve woorden achteraf!

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur
Maandag- en
13.30 uur - 16.00 uur
woensdagmiddag
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.

Wethouders Conny Miermans en Kees
Weststrate bedankten de vrijwilligers voor hun
inzet en daarna genoten we van een heerlijke
high tea of bekeken we de film ‘Huisvrouwen
bestaan niet’ of ‘The Commuter’. Op de website
www.vrijwilligershuis.nl zijn fotoboeken te
bekijken van de activiteiten. Alle betrokkenen:
hartelijk dank!

OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

NIEUWE AFVALROUTES
Tip 6: zet uw container met de opening
naar de straatkant
Nog even een herinnering als uw grijze en
groene container door de zijlader worden
geleegd: plaats deze met de opening
aan de straatkant, dus de wielen aan de
achterzijde. Dank voor uw medewerking!

OMGEVINGSVERGUNNING
Er zijn in de maand januari meldingen op het
gebied van omgevingsvergunningen op de
onderstaande adressen:
•	Oude Dierikpolderweg 1, Baarland
•	Prinses Margrietstraat 52, Nieuwdorp
•	Hollestelleweg 14, Ovezande
•	Buizerdhof 6, Heinkenszand
•	Werrilaan 45, ’s-Heerenhoek
•	Marjoleinstraat 20, Heinkenszand
•	Noordsingel 2, Borssele
•	Dorpsstraat 102 B, Heinkenszand
•	Wilhelminahofweg ongenummerd, Borssele
•	Vanderbijlparkstraat 1, Oudelande
•	Wilhelminahofweg 1, Borssele
•	Hooglandsedijk kad N546, Driewegen
•	Denemarkenweg 35, Nieuwdorp
•	Striepseweg 4, Baarland
•	Smitsweg 6, Driewegen
•	Vissersdijk ong, Ellewoutsdijk
•	Langeweg ongenummerd, 's-Gravenpolder
•	Korenweg 24, Lewedorp
•	Stationsstraat 6, Oudelande
•	Noldijk (kad. V31), Ovezande
•	Landingsweg 73, Baarland
•	Zeedijk, Borssele
•	Notewei (L 1109), Ovezande
•	Doelstraat 21, Oudelande
•	Noldijk (kad V24), Ovezande
•	Hoefbladstraat ongenummerd, Heinkenszand
•	Boerendijk 3, Heinkenszand
•	Heinkenszandseweg 51, Heinkenszand
Voor de officiële publicatie verwijzen wij u naar de
publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.
Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

RAADSBIJEENKOMSTEN
In verband met de voorjaarsvakantie
zal er donderdag 22 februari géén
raadsbijeenkomst plaatsvinden.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 26 december 2017 is een melding
ontvangen van Koelbedrijf Vermue, gelegen
aan Boerendijk 7 in Heinkenszand. Het betreft
een melding voor het veranderen van het bedrijf.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT170690. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51204632.
Op 10 januari 2018 is een melding ontvangen
van J. Blok, adres gelegen aan Hertenweg 63
in Nieuwdorp. Het betreft een melding voor de
tijdelijke opslag van 200 m3 champost op het
perceel aan de Hertenweg, kadastraal bekend
als gemeente Borsele sectie A, nr. 1021.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180022. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51208096.

CULTURELE RAAD BORSELE
Renate Elenbaas maakt winnende foto 'Borsele in al haar kleuren'
Op deze kleurrijke foto wordt de
Blasiuskerk van Heinkenszand perfect
weerspiegeld in een regenplas. Zij
wint hiermee de eerste maandprijs van
de Culturele Raad Borsele. Mevrouw
Elenbaas ontvangt een waardebon
van € 25,- en dingt mee naar de
jaarprijs van € 300,-.
Het thema van 2018 is 'Borsele
in al haar kleuren'. Borsele is een
veelzijdige gemeente. Er is mooie natuur en industrie. Er zijn
rustige gebieden en veel leuke activiteiten. Borsele is een prettige
gemeente om te wonen, maar ook aantrekkelijk voor toeristen.
Ook de jaargetijden zorgen ieder kwartaal voor bijzondere
schouwspelen. Kortom, 'kleurrijk' genoeg voor het maken van mooie foto’s.
Wilt u ook een kans maken op deze mooie prijzen? Stuur dan uw foto in via onze website
www.cultureleraadborsele.nl.

BEKENDMAKING
WET GELUIDHINDER
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit
van 27 december 2017, kenmerk IenM/BSK2017/310181, met toepassing van artikel
90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet
geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die
de gevels van de woningen gelegen aan de
wegen 'Clara’s Pad en Goesestraatweg' te
Heinkenszand en ‘s-Gravenpolder, gemeente
Borsele, vanwege de wegen 'Clara’s Pad en
Goesestraatweg' mogen ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van
de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd
besluit tevens de maatregelen vastgesteld
die strekken tot het terugbrengen van de
geluidsbelasting, vanwege de wegen 'Clara’s
Pad en Goesestraatweg', binnen de woningen
voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel
111b, derde lid, van de Wet geluidhinder
genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende
stukken liggen met ingang van donderdag 15
februari 2018 gedurende de bezwaartermijn ter
inzage bij:
•	het gemeentehuis van de gemeente Borsele
te Heinkenszand gedurende maandag tot en
met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en
vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur én;

•	
het
Bureau
Sanering
Verkeerslawaai
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht
u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen
maken dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering
Verkeerslawaai (0348 - 487 450).
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken
woningen met de daarbij vastgestelde
ten hoogste toelaatbare waarde van de
geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze
termijn vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit door middel van publicatie
bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan:
De staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB Woerden
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Toneelvoorstelling ‘Ik ben jij… en jij ben ik!’ door toneelvereniging Baarland
Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Reserveren via www.buurtverenigingklaver3.nl
Spectra Voorronde om 19.30 uur
Lammetjesdagen van 10.00-17.00 uur. Meer info: www.geitenkaasboerderijpollehof.com
Wil Houtermans + Carla Wintraaken (schilderijen)

Locatie
De Griend Hoedekenskerke

Datum
23 en 24 februari

De Klomp Ovezande
Geitenkaasboerderij
Pollehof Kwadendamme
’t Kunstuus, Heinkenszand

23 februari
24 februari
t/m 24 februari

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2018
Agendapunten:
A. Opening
Afwezig: De heren De Putter (D66), Verkuil
(SGP/CU) en Witkam (PVDA).
A1. Spreekrecht publieke tribune
De heer Poortvliet spreekt in over het tracé van
de 150 kV leiding door de gemeente.
A2. Vaststelling van de agenda
Agendavoorstel B6 wordt naar voren geschoven
i.v.m de inspreker.
Toegevoegd zijn de agendapunten B12 en B13.
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving
aangenomen.
B2. Voorstel tot het toekennen van een
bijdrage in de kosten voor opsporing en
ruiming
niet-gesprongen
conventionele
explosieven
Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties wordt een bijdrage in
de gemaakte kosten gevraagd van in totaal
€ 125.663,68 (excl. BTW), voor opsporing en
ruiming van niet-gesprongen conventionele
explosieven.

B3. Voorstel tot het vaststellen van de vijfde
wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Borsele 2011
De vijfde wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Borsele 2011 is
vastgesteld.
B4. Voorstel tot het vaststellen van de
Regionale Gezondheidsnota 2018-2021 en
het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
2018-2021
De Regionale Gezondheidsnota 2018-2021
en het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
2018-2021 worden vastgesteld.
B5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet voor de interne renovatie van het
dorpshuis ’s-Gravenpolder
De raad stelt een krediet van € 140.585
beschikbaar voor de interne renovatie van
het dorpshuis ’s-Gravenpolder conform het
dekkingsplan.
B6. Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan ‘Borsels Buiten, 150 kV
Ellewoutsdijk, 2018’
De raad besluit:
•	
deels tegemoet te komen aan de tegen het

bestemmingsplan ‘Borsels Buiten, 150 kV
Ellewoutsdijk, 2018’ ingediende zienswijzen en
deels niet;
•	het bestemmingsplan ‘Borsels Buiten', 150 kV
Ellewoutsdijk, 2018’ gewijzigd vast te
stellen;
•	
op basis van de BGT de bijbehorende
ondergrond vast te stellen, zoals deze op het
moment van dit te nemen besluit geldt.
B7. Voorstel tot het afgeven van een verklaring
van geen bedenkingen t.b.v. de vestiging van
datacentrum The Green Bay B.V.
De gevraagde verklaring van geen bedenkingen
wordt verleend onder de voorwaarde dat er geen
zienswijzen worden ingediend in het kader van
de openbare voorbereidingsprocedure.
B8. Voorstel tot het instemmen met de
evaluatie onkruidbestrijding en akkoord te
gaan met nieuwe aanpak onkruidbestrijding
in plantsoenen
De raad stemt in met de evaluatie
onkruidbestrijding en gaat akkoord met de nieuwe
aanpak onkruidbestrijding in plantsoenen.
Lees verder op de volgende pagina

V E R V O L G P A G I N A

W W W . B O R S E L E . N L

VERVOLG BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 1 FEBRUARI 2018
B9. Voorstel over de kwartaalrapportages
over het 3e kwartaal 2017 van het sociaal
domein
De raad neemt kennis van de rapportages over
het 3e kwartaal 2017 van het sociaal domein.
B10. Voorstel tot het vaststellen van de
Visie op het Specialistisch Zorglandschap
Jeugdhulp Zeeland
De visie op het Specialistisch Zorglandschap
Jeugdhulp Zeeland wordt vastgesteld.
B11. Voorstel tot het vaststellen van het
implementatieplan PxQ op stuks-niveau
RUD-Zeeland
De raad dient haar zienswijze in over het
implementatieplan PxQ en gaat akkoord met:
•	
het voorgenomen besluit van het Algemeen
Bestuur RUD Zeeland over
implementatieplan PXQ op stuks-niveau;
•	de wijziging van de begroting RUD Zeeland ten
gevolge van invoering PXQ op
stuks-niveau;
•	de wijziging van de deelnemersbijdrage.
B12. Voorstel tot het doorsturen van het
burgerinitiatief Afschaffen Hondenbelasting
naar het college van burgemeester en
wethouders en niet te agenderen voor
inhoudelijke behandeling in de eerstvolgende
raadsvergadering

De raad besluit het burgerinitiatiefvoorstel
Afschaffen Hondenbelasting door te sturen
naar het college van burgemeester en
wethouders en niet te agenderen voor de
inhoudelijke behandeling in de eerstvolgende
raadsvergadering,
wegens
strijdigheid
met de voorwaarden van de Verordening
Burgerinitiatief gemeente Borsele. De indieners
worden schriftelijk over het besluit van de raad
geinformeerd.
B13. Voorstel tot het opleggen van
geheimhouding met betrekking tot dossier
schade verbouw gemeentehuis
De raad legt geheimhouding op voor het dossier
schade verbouw gemeentehuis. Dit op grond van
artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet. De LPB
gaat onder protest akkoord.
C. Vragenuurtje
a. In aansluiting op zijn schriftelijke vraag over de
Algemene Verordening Gegevensverwerking
vraagt de heer Kooiker (LPB) de raad
om schriftelijke informatie over alle ins en
de outs hiervan voor college en raad. De
heer Dijksterhuis zegt toe de raad hierover
schriftelijk te informeren.
b. 
Mevrouw Brilleman (PvdA) verzoekt het
college haar standpunt te heroverwegen m.b.t.
de subsidiëring van de dierenambulance.

De heer Dijksterhuis antwoordt dat de
burgemeester een wettelijke zorgplicht
voor zwerfdieren heeft van 14 dagen. Er is
geen vervoersplicht voor dieren. Het door
de gemeente gesubsidieerde dierenasiel
voert de zorgplicht voor dieren uit. De heer
Dijksterhuis heeft zeer veel waardering voor
de vrijwilligers die bij het dierenasiel en bij de
dierenambulance zijn betrokken. Dat neemt
niet weg dat keuzes gemaakt moeten worden
bij de vraag welke instellingen voor subsidie in
aanmerking komen. Deze keuzes doen niets
af aan het goede werk en de inzet van de
vrijwilligers. Gemeentes zijn autonoom in hun
keuzes. Het college heeft besloten het asiel
wél te subsidiëren en de dierenambulance niet.
Hiermee kan de gemeente Borsele afwijken
van andere gemeenten die op hun beurt weer
andere instellingen niet subsidiëren.
c. 
Mevrouw Van de Plasse (CDA) vraagt
aandacht voor de leegloop van het fonds
Zorg en Welzijn. Slechts 5% van de eerdere
beschikbare gelden zou over blijven. De
zorginfrastructuur op onze dorpen dreigt
hierdoor danig in de knel te komen en dat
gaat ten koste van onze senioren. Zij vraagt
aan de wethouder hoe dit op te lossen voordat
onze zorg- en welzijnsinfrastructuur echt in de

problemen komt.
Wethouder Miermans antwoordt dat er een

onderscheid moet worden gemaakt tussen
de subsidie aan de zorgverleners betreffende
de infrastructuur, de stenen en techniek en de
activiteiten die in het verleden bekostigd zijn uit
het fonds Zorg en Welzijn. Wat de zorg-infrastructuur betreft schaken we op verschillende
borden. Een gesprek hierover met het
ministerie is op 14 februari 2018. Het gesprek
met SVRZ en hun claim van bijna 500.000 is
geweest. We hebben afgesproken op korte
termijn een gesprek over de inhoud (wat doen
we waar en wat is het effect) te plannen. Zij
wil het eerst over de inhoud hebben en dan
pas naar de financiën kijken. Voorlopig lijken
we slechts 30.000 euro in het gemeentefonds
ter compensatie te krijgen, inderdaad zo'n
5 %. De wethouder zegt de raad inzage in de
'Klijnsma-gelden' toe.
d. 
Tevens vraagt mevrouw Van de Plasse
aandacht voor een uniforme benadering
van de geveltuintjes in de verschillende
dorpen. Wethouder Schenk zegt dit toe.
Onvolkomenheden zullen soepel worden
opgelost.
D. Sluiting

Het verslag van deze raadsvergadering kunt u vinden via https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/01-februari/20:00

