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RAADSBIJEENKOMSTEN
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zal er op donderdag 22 maart
géén raadsbijeenkomst plaatsvinden.
Op dinsdag 27 maart zal afscheid genomen
worden van de huidige raad. De nieuwe
raad zal op donderdag 29 maart worden
geïnstalleerd. Beide raadsvergaderingen
starten om 20.00 uur in de raadsboerderij
‘t Hof Stenevate, Stenevate 9a in
Heinkenszand.

STEMMEN OP WOENSDAG 21
MAART
Op woensdag 21 maart kunt u stemmen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt
er een referendum gehouden over de Wet op
de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Op
www.borsele.nl/verkiezingen leest u hierover
meer informatie.
Vervangende stempas
Eind februari zijn de stempassen verstuurd.
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw
stempas kwijt? Op het gemeentehuis kunt u tot
20 maart 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk
vrijdag 16 maart bij de gemeente binnen zijn.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Burgerzaken op telefoonnummer
0113-238442.
Volmacht
Als u bij de verkiezing voor de gemeenteraad
niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u
een ander uit de gemeente Borsele machtigen
om dit voor u te doen. U heeft hiervoor twee
mogelijkheden. Voor een onderhandse volmacht
vult u de achterzijde van uw stempas in en laat de
kaart ook door de gemachtigde ondertekenen.
U dient de gemachtigde wel een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te geven.
Kiest u voor een schriftelijke volmacht, dan kunt
deze tot en met 16 maart 2018 aanvragen. Een
kiezer uit de gemeente Borsele kan dan voor u
stemmen. U vult samen met de gemachtigde
het formulier volmachtverzoek in en levert het
in bij - of stuurt het op naar - de gemeente.
U hoeft deze persoon geen kopie van uw
identiteitsbewijs mee te geven. De gemeente
maakt een volmachtbewijs en stuurt het op
naar de kiezer die voor u gaat stemmen. Neem
voor meer informatie contact op met de afdeling
Burgerzaken op telefoonnummer 0113-238442.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 1 MAART 2018
A. Opening
Mevrouw Marchand – van der Waal (D66) is afwezig.
A1. Spreekrecht publieke tribune
De heer L.C. Schipper uit Kwadendamme spreekt in over agendapunt B2.
A2. Vaststelling van de agenda
Mevrouw Brilleman (PVDA) dient een motie vreemd aan de orde van
de dag in. Deze motie wordt aansluitend aan de geagendeerde punten
behandeld.
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De heer Witkam (PVDA) geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst
van de klankbordgroep van de VRZ. De heer Kooiker (LPB) koppelt de
vergadering van de auditcommissie van 12 februari terug.
B2. Voorstel tot het vaststellen van het omgevingsplan “Buitengebied
Borsele 2018”
In verband met persoonlijke betrokkenheid bij dit voorstel trekt de heer
Boekholt (VVD) zich bij de behandeling hiervan terug.
* De heer Van der Maas (CDA) dient een amendement in om behalve voor
agrarische bedrijven, maneges en agrarisch aanverwante bedrijven – de
ruimte-voor-ruimte-regeling in de delegatieregels ook van toepassing te
laten zijn op niet-agrarische bedrijven. Tevens beoogt dit amendement te
blijven handelen overeenkomstig het provinciale beleid én in de artikelen
135.5.1.c.2., 136.5.1.d.2. en 137.5.1.i.2. van het ontwerp omgevingsplan
“Buitengebied Borsele 2018” het woord ‘agrarisch’ voor de woorden
‘suggestievlak dan wel bouwblok’ weg te laten. Dit amendement is mede
ingediend door de fracties van SGP/CU, PVDA, LPB, D66 en OPA Borsele
en wordt aangenomen.
De heer De Putter (D66) heeft vier amendementen op dit voorstel
ingediend.
* Het eerste door D66 ingediende amendement beoogt de onder de
artikelen 106.2 en 106.3 opgesomde eisen te laten vervallen en hiervoor
in de plaats de meer algemene specifieke kenmerken zoals genoemd
onder 3.16. ‘kenmerken van de typologie woning in een hedendaagse
architectuurstijl’ op te nemen. Dit amendement is mede ingediend door de
LPB. D66 en de LPB stemmen voor dit amendement. De overige fracties
stemmen tegen. Het amendement wordt verworpen.
* In het tweede amendement van D66 wordt voorgesteld om artikel
126 punt c: “Indien een beeldbepalend pand door calamiteit of sloop
verloren gaat, dient de vervangende nieuwbouw een reconstructie te
zijn, gelijkend op het oorspronkelijke gebouw” te wijzigen in: “Indien
een beeldbepalend pand door calamiteit of sloop verloren gaat, dient de
vervangende nieuwbouw zo mogelijk een reconstructie te zijn, gelijkend
op het oorspronkelijke gebouw. Als kan worden aangetoond dat een
reconstructie om financiële en of functionele reden niet haalbaar is, zal in
overleg worden bepaald hoe vervangende nieuwbouw kan plaatsvinden
waarbij de karakteristieken van het oorspronkelijke gebouw zoveel
mogelijk worden gerespecteerd”. Dit amendement is mede ingediend
door de LPB. D66 en de LPB stemmen vóór dit amendement. De overige
fracties stemmen tegen. Het amendement wordt verworpen.
* Het derde door D66 ingediende amendement beoogt de aanduiding
Bedrijfswoning toe te voegen aan het perceel Nieuwe Vreelandsedijk 1A
in Kwadendamme. Dit amendement is mede ingediend door de fracties
van SGP/CU, PVDA, LPB, CDA en OPA Borsele en wordt unaniem
aangenomen.
* Het vierde door D66 ingediende amendement beoogt het bouwblok met
het adres: Nieuw Vreelandsedijk 1A, aan de voorzijde te laten beginnen
op de lijn van de achtergrens van het perceel, Nieuw Vreelandsedijk
nr. 1. Hiermee komt het deel van het bouwblok tussen de kavels van
de nummers 1 en 3 te vervallen. Met uitsluitend de fractie van D66 als
voorstemmer wordt dit amendement verworpen.
Tevens is besloten:
- 	
Deels tegemoet komen aan de tegen het ontwerp-omgevingsplan
“Buitengebied Borsele”, 2018” ingediende zienswijzen en deels niet;
- 	
Eén zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsplan “Buitengebied
Borsele, 2018” niet-ontvankelijk verklaren;
- 	Het omgevingsplan “Buitengebied Borsele, 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;
- 	De Geluidsverordening Buitengebied Borsele 2011 geheel in te trekken;
-	De Beeldkwaliteitsnota, voor zover deze voorziet op het buitengebied,

in te trekken;
- 	
De Richtlijnen erfbeplanting gemeente Borsele februari 2003 in te
trekken.
B3. 
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de
verbouwing van het dorpshuis Ellewoutsdijk
De raad stelt een krediet van € 187.100,- beschikbaar voor de verbouwing
van dorpshuis Ellewoutsdijk conform het dekkingsplan.
B4. 
Voorstel over verzoek stichting radio Beveland voor lokale
omroep Borsele
Voorstel wordt aangehouden.
B5. Voorstel tot het vaststellen van de ‘Duurzaamheidsvisie Borsele
2018’
De Duurzaamheidsvisie Borsele 2018 wordt vastgesteld.
B6. 
Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de
programmabegroting 2018-2021
De derde wijziging van de programmabegroting 2018-2021 wordt
vastgesteld.
C. Vragenuurtje
* De heer Kooiker (LPB) vraagt wat de opstelling van het college is inzake
de arbeidsparticipatie voor statushouders? Is er een pro-actief beleid om
dit potentiële probleem aan te pakken en hoe is de situatie in Borsele?
Wethouder Miermans antwoordt dat er de afgelopen jaren veel
statushouders in Nederland zijn gekomen, de wereld staat op veel plekken
in brand. Na huisvesting in onze gemeente hebben deze mensen, net
als andere mensen met een uitkering, dezelfde rechten en plichten. De
statushouder zal eerst zijn inburgeringsexamen moeten doen, inclusief
het leren van de Nederlandse taal. Vanwege de plicht tot inburgering
zijn ze de eerste periode niet volledig voor de arbeidsmarkt beschikbaar.
Daarbij komen vaak nog stress-factoren door onzekerheden in het land
van herkomst. Er is door WIZ voor deze kwetsbare groep een plan van
aanpak gemaakt en dat zal ik (alhoewel het puur uitvoering betreft) de
raadsleden toezenden. Ook voor andere kwetsbare groepen hebben we
een plan van aanpak, denk daarbij aan jongeren zonder startkwalificaties,
55+ers, etc. De taallessen behoren tot de verantwoordelijkheden van het
Rijk.
* De heer Boekholt vraagt aandacht voor de teruggave van de kabeltax
aan degene met wie verrekening niet via de rioolheffing kan gebeuren.
Wethouder Schenk antwoordt dat degenen met wie verrekening niet kan
plaatsvinden, het bedrag gestort krijgen op hun rekening.
* De heer De Putter vraagt of er bij vergunningsaanvragen getoetst wordt
op toegankelijkheid én of er na de uitvoering van de werkzaamheden
wordt getoetst of alles aan de toegankelijkheidseisen voldoet?
Wethouder Weststrate antwoordt dat vergunningaanvragen worden
getoetst aan het Bouwbesluit. Tot 2018 is hierover periodiek overleg
met de MIVABEL en de dorpsraad geweest. De MIVABEL en dorpsraad
inventariseerden knelpunten in de openbare ruimte en hieraan is
vervolgens opvolging gegeven. Dit werkte tot ieders tevredenheid. Op
verzoek van de MIVABEL is bij enkele winkels in Heinkenszand de
bestrating ter hoogte van de entree aangepast t.b.v. rolstoelvriendelijkheid.
Hierbij is natuurlijk wel de medewerking van winkeliers noodzakelijk en
het moet ook in technische zin mogelijk zijn. Dat was in enkele situaties
niet het geval. De MIVABEL heeft zichzelf echter in 2017 opgeheven
omdat men van mening was dat zij haar doelstellingen had bereikt. Het
college zal samen met de dorpsraad bekijken hoe wij de toegankelijkheid
van de openbare ruimte voor mindervaliden in de toekomst onder de
aandacht kunnen blijven houden.
Motie vreemd aan de orde van de dag
* Mevrouw Brilleman dient een motie vreemd aan de orde van de dag in
betreffende subsidiëring van de dierenambulance. Deze motie is mede
ingediend door de fracties van D66, OPA Borsele en VVD. De motie wordt
aangenomen. De LPB stemt als enige fractie tegen.
12. D. Sluiting
Voor het verslag van deze vergadering verwijzen wij u naar:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2018/01-maart/20:00

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kinderkunstweek
Spectra Voorronde, 19.30 uur
Kinderkledingbeurs Zuid Beveland, vrijdag 13.00-20.00 uur en zaterdag 09.30-11.30 uur
Luke de Jong (divers werk)
Lentemarkt, 10.00-16.00 uur
Filmmiddag ‘Weg van jou’. Aanvang 14:30 uur. Entree 4,-, inclusief koffie of thee.
Aanmelden via het VrijwilligersHuis 0113-311999 of e-mail: info@vrijwilligershuis.nl
JAZ Schuurfeest 2018, vanaf 21.00 uur
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur

Locatie
’t Kunstuus Heinkenszand
Podium De Klomp Ovezande
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
’t Kunstuus Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
Dorpshuis Versvliet
’s-Heer Abtskerke
Stoofweg 20 Nieuwdorp
De Stenge Heinkenszand

Datum
t/m 18 maart
23 maart
23/24 maart
t/m 24 maart
24 maart
27 maart
31 maart
14 april

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

BESLUIT INTREKKEN
OMGEVINGSVERGUNNING
STENEVATE 6 TE
HEINKENSZAND
Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij op grond van artikel
2.33, tweede lid onder b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, over zijn gegaan
tot intrekking van een vergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor het oprichten van een inrichting voor het
huisvesten van een politieteam en het opslaan
van vuurwerk en munitie op de locatie Stenevate
6 in Heinkenszand.
Het besluit ligt (digitaal) ter inzage van 15 maart
tot en met 26 april 2018 bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1
in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag
van 12.00 tot 16.30 uur én bij de afdeling
publiekszaken van de gemeente Borsele,
Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend over de ontwerpvergunning, de
adviseurs die advies uitgebracht hebben over
de
ontwerpvergunning
(belanghebbenden
die zienswijzen hebben over wijzigingen
die zijn aangebracht ten opzichte van de
ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning kunnen tot en met 26 april
2018 tegen de vergunning beroep instellen bij
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het besluit treedt op 27 april 2018 in
werking, tenzij een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is gedaan
bij de voorzieningenrechter van de afdeling
Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot mevr. G.A. Vos – Kwekkeboom, tel.
06-51206139 van RUD Zeeland. Het ontwerp
besluit staat geregistreerd onder nummer
W-IOV170027.

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

AFSCHEID WETHOUDER
CONNY MIERMANS
Op woensdag 11 april neemt Conny
Miermans afscheid als wethouder van de
gemeente Borsele. Zij stelt het bijzonder
op prijs persoonlijk afscheid van iedereen
te kunnen nemen. Wij nodigen u hiervoor
van harte uit in de raadsboerderij ’t Hof
Stenevate (Stenevate 9) te Heinkenszand.
15:00 uur: receptie
15.30-16.00 uur: officiële gedeelte
16.00-17.30 uur: receptie
Graag aanmelden bij Bianca
Vermeulen, jmavermeulen@borsele.nl
of 0113-238375.

ONTHULLING
NIEUW KUNSTWERK
’S-GRAVENPOLDER
Sinds een paar weken hangt er een nieuw
kunstwerk aan de gevel van dorpshuis ‘Ons
Dorpsleven’ in ’s-Gravenpolder. Het kunstwerk
is een ontwerp van kunstenaar Hans de Win
en werd gemaakt met het oog op het 700-jarig
bestaan van ‘s-Gravenpolder. Het is tot stand
gekomen in samenwerking met veel inwoners
van ’s-Gravenpolder. Zij droegen letterlijk een
steentje bij door het maken van een tegel die is
opgenomen in het kunstwerk.
Op woensdag 28 maart wordt het kunstwerk
officieel ‘onthuld’. Dit gebeurt om 11:00 uur bij het
dorpshuis aan de Poelvoordestraat. Ook de drie
scholen die aan dit project hebben meegewerkt,
zijn aanwezig. Iedereen die belangstelling heeft
is van harte uitgenodigd voor de onthulling.

CULTURELE RAAD BORSELE
Fons de Maat winnaar fotowedstrijd februari: “Borsele in al haar kleuren”
Hij won met een nachtelijke foto van het oog met de wimpers in de wijk ‘Over de dijk’ in
Heinkenszand. Naar het oordeel van de jury is het een mooie sfeervolle doorkijk, met veel diepte.
De maandprijs bestaat uit een waardebon van € 25,-. Daarnaast maakt de fotograaf met deze foto
kans op de jaarprijs van € 300,-. Wilt u ook een kansje wagen? Stuur dan uw foto met als thema
“Borsele in al haar kleuren” in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
De jaarwinnaar van de fotowedstrijd 2017 zal op 7 april worden bekend gemaakt om 14.00 uur in
de bibliotheek te Heinkenszand.

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.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 23 januari 2018 is een melding ontvangen
van JC Motors voor de locatie gelegen aan
de Stationsstraat 6 in Oudelande. Het betreft
een melding voor het starten van een bedrijf
voor reparatie en onderhoud aan motorfietsen.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180046. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51204428.
Op 19 februari 2018 is een melding ontvangen
van Turks & Zo voor de inrichting gelegen aan
Burgemeester Lewestraat 3 in Lewedorp. Het
betreft een melding voor het opstarten van
een broodjeszaak Turks en Zo. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180110.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij RUD
Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204154.

