Borsels Bulletin
30 MEI 2018 WEEK 22

REDACTIE BORSELS BULLETIN
Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440
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
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.

BORSELSE SPRINTER
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u
het leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt
u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de
prijzen incl. (entree)kosten voor de activiteit,
eventuele kosten voor lunch/diner of koffie
met een koek of consumptie.
Dinsdag 5 juni, 10.00 - 15.30 uur
Lunch bij Fieret's Viswinkel,
buffet-restaurant, Sluis
Kosten: € 15,00 incl. koffie/fris; excl. buffet
Donderdag 7 juni, 11.30 - 17.30 uur
Rhododendronroute Putte, Achterbroek,
Wildert (B)
Kosten: € 19,00
Zaterdag 9 juni, 12.00 - 18.00 uur
Highland games, Driewegen
Kosten: € 12,00 speciale prijs

CULTURELE RAAD BORSELE
Het Jeugdcultuurfonds
Kunst is goed voor je! Zeker voor kinderen
kan kunst een vriend zijn die je nooit in de
steek laat.
Steeds meer gezinnen kampen met financiële
problemen. Kinderen en jongeren uit deze
gezinnen krijgen daardoor niet de kans om hun
passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. De financiële drempel
is simpelweg te hoog. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels
weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening
te doen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen
die in armoede opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds zo bij aan een creatieve
en innovatieve samenleving. Ook de gemeente Borsele heeft zich aangesloten bij het
Jeugdcultuurfonds.
Borselse kinderen die graag lid willen worden van bijvoorbeeld een muziek- of dansvereniging
of muziekles willen volgen aan de Zeeuwse Muziekschool kunnen een jaarlijkse bijdrage van
maximaal € 450 krijgen. Ook het lidmaatschap van de scouting valt hieronder. Op deze manier
krijgen ook zij de kans hun creativiteit en talenten te ontplooien.
Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan alleen worden gedaan door een ‘intermediair’.
Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de
jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht,
de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of
gezondheidsorganisatie.

OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur

Maandag 11 juni, 10.30 - 16.00 uur
Picknick en rondje Veerse Meer, omgeving
‘de Piet’, Wolphaartsdijk
Kosten: € 13,00

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Woensdag 13 juni, 10.00 - 15.30 uur
Lunch in ‘Non Plus Ultra’, Woensdrecht
Kosten: € 12,00 incl. koffie/thee of fris;
excl. lunch

Meer informatie over het jeugdcultuurfonds leest u op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Dinsdag 19 juni, 11.00 - 17.30 uur
Natuurrondvaart met 'de Onrust', Burghsluis
Kosten: € 30,00 speciale prijs

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
		Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken (n.v.t.)
6. Verslag van de collegeonderhandelingen
		De raad neemt kennis van het verslag.
7. Benoeming van de wethouders en beëdiging/afnemen belofte wethouders
		Het uitvoerige integriteitsonderzoek dat de beoogde wethouders hebben ondergaan heeft
geen zaken opgeleverd die de benoeming van hen in de weg staan. De eed wordt afgelegd
door mevrouw Van de Plasse en de heer Weststrate, de belofte wordt afgelegd door de heer
Witkam.
8. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden
		De commissie bestaat uit mevrouw Hoogerland en de heren Burgers en Verbrugge. De
geloofsbrieven zijn in orde bevonden.
9. Beëdiging/afnemen belofte nieuw benoemde raadsleden
		De eed wordt afgelegd door mevrouw Koeleman en de heer De Jong. De belofte wordt
afgelegd door mevrouw Stroosnijder.
10. Vaststellen Bestuursrapportage
		Het door D66 ingediende amendement om ‘met ondernemers in overleg te gaan ten
aanzien van de zondagopenstelling’ wordt verworpen (vóór het amendement stemden
OPA Borsele, VVD, D66 en de heer Smits van de LPB). De raad stemt unaniem in met de
Bestuursrapportage.
11. Aanwijzing vertegenwoordigers in diverse commissies, werkgroepen en besturen
		De commissie van stemopneming bestaat uit mevrouw Hoogerland en de heren Burgers en
Verbrugge. Ingestemd wordt met de voorgestelde lijst van wethouders en vertegenwoordigers
in diverse commissies e.d.
12.	Voorstel tot vervroegde winst- en verliesneming van enkele exploitatieplannen van
het Grondbedrijf
		Besloten is om per 31 december 2017 per saldo € 3.484.106 winst te nemen uit
diverse exploitatieplannen van het grondbedrijf en dit bedrag te storten in de reserve
Weerstandsvermogen Bouwgrondexploitaties.
13.	
Voorstel tot het instemmen met de tweede wijziging van de Verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015
		De raad stemt in met de tweede wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.
14.	
Voorstel tot het instemmen met de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
		De raad stemt in met de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Zeeland en besluit geen zienswijze in te dienen.
15.	Voorstel met betrekking tot jaarstukken 2017, 1e en 2e wijziging programmabegroting
2018, programma begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 Sabewa Zeeland
		Besloten wordt bij het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland geen zienswijze in te dienen
ten aanzien van de jaarstukken 2017 en in te stemmen met de 1e en 2e wijziging van de
begroting 2018 en met de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022.
16. Voorstel tot het vaststellen van de 5e wijziging van de programmabegroting 2018-2021
		 De 5e wijziging van de programmabegroting 2018-2021 wordt vastgesteld.
17. Vragenuurtje
		Zowel mevrouw Hoogerland (CDA) als de heer Kooiker (LPB) vragen aandacht voor
zorgvuldige communicatie bij de implementatie van het nakomprotocol van de VRZ t.b.v
de vrijwillige brandweer. De heer Dijksterhuis geeft toe dat communicatie niet het sterkste
punt is geweest in deze procedure. Dat had anders gemoeten. Inmiddels is hiervoor
excuses aangeboden en hebben nog enkele gesprekken (o.a. met ploegleiders) hierover
plaatsgevonden. Hoewel de signalen zijn dat de ruis uit de lucht is, wil dat niet zeggen dat
iedereen er blij mee is. De heer Dijksterhuis zal daar waar nodig aandacht vragen voor
aanvullende communicatie en een eventuele interne procedurewijziging bij de VRZ zoals hij
dat in het verleden ook heeft gedaan.
18. Sluiting

VERSPREIDING
PLASTIC ZAKKEN
Ophalen of terugbrengen pakket
plastic zakken nu ook mogelijk in
’s-Heer Abtskerke
Regelmatig ontvangen wij verzoeken
van gezinnen die extra plastic zakken
willen ontvangen voor de inzameling van
het plastic. Dat is mogelijk. Tegelijkertijd
zijn er ook inwoners die te veel zakken
overhouden. Deze kunt ook inleveren.
Vanaf nu is dit ook mogelijk in dorpshuis
‘Versvliet’.
Ophalen en brengen kan tijdens
openingsuren op de volgende adressen:
• Heinkenszand	de balie van het
gemeentehuis
• Baarland	dorpshuis
‘de Cameronian’
• Driewegen 	dorpshuis
			
‘de Driesprong’
• ’s-Heer	dorpshuis ‘Versvliet’
Abtskerke
• Lewedorp	dorpshuis
			
‘de Zandlôôper’
• Nisse	dorpshuis ’t Durpsuus

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.

Donderdag 21 juni, 12.30 - 17.30 uur
Rit Walcheren, bezoek Kasteel Westhove,
Oostkapelle
Kosten: € 16,00
Zaterdag 23 juni, 12.00 - 17.30 uur
Havendagen Terneuzen
Kosten: € 17,00
Dinsdag 26 juni, 10.00 - 17.30 uur
Boudewijn Sea Park' Brugge,
dolfijnenshow e.d.
Kosten: € 40,00 speciale prijs
Donderdag 28 juni, 11.45 - 17.30 uur
Bingo in wijkcentrum ‘de Spinne’ te Goes
Kosten: € 10,00
Zaterdag 30 juni, 17.00 - 22.00 uur
Zomerzangavond mannenkoor Ouddorp
Kosten: € 13,00 Geen invalidentoilet
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het SprinterNieuws en
op onze website www.borselsesprinter.nl.
Om het SprinterNieuws te ontvangen of
u aan te melden voor de ritten kunt u op
maandag- en woensdagmorgen tussen
09.00 en 12.00 uur contact opnemen via
telefoonnummer 06-52560982 of mailen
naar info@borselsesprinter.nl.
Cadeaubon
Weet u dat u een rit met de Borselse Sprinter
ook cadeau kunt geven? De cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van
de Borselse Sprinter, de heer J. Klaasse,
0113-320172.
De
activiteiten
van
de
Borselse
Sprinter komen in aanmerking voor de
Verordening
Declaratiefonds
gemeente
Borsele 2015. Voor meer informatie zie
www.borselsesprinter.nl of neem contact
op met GR De Bevelanden, afdeling Werk,
Inkomen en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of
via e-mail: info@grdebevelanden.nl

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 17 MEI 2018

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

INFORMATIEAVOND PLEEGZORG JUVENT OP 14 JUNI
Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis
wonen of helemaal niet meer bij ouders
opgroeien omdat de ouders niet voor hun
kind kunnen zorgen. Jaarlijks vinden ca. 500
Zeeuwse kinderen en jongeren een (tijdelijk)
thuis in een pleeggezin. Juvent is nog steeds
op zoek naar nieuwe pleegouders die een
plek hebben in huis en hart. Op donderdag
14 juni is er een informatiebijeenkomst in het
gemeentehuis in Heinkenszand.
Pleegouders
Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor
een kind van een ander willen zorgen. Zijn
mensen die warmte en structuur geven. Waar
en wanneer nodig een luisterend oor kunnen
bieden of een steuntje in de rug kunnen zijn.
Mensen die het vertrouwen in de omgeving en
het zelfvertrouwen van een kind terug willen
geven. En bovenal daar zelf vertrouwd mee zijn.
Al vanaf pleegbaby tot aan pleegpuber, voor
een weekendje of soms voor langer.
Laat u informeren
Is uw huis zo’n veilige haven en zijn rust
en structuur vanzelfsprekend in uw gezin?
Overweeg dan pleegouder te worden. We
kunnen ons voorstellen dat u eerst meer wilt
weten en vol vragen zit. Daarom nodigt Juvent
u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op
donderdag 14 juni 2018, vanaf 19.45 uur, in het
gemeentehuis in Heinkenszand.
Programma
19:45 uur:	ontvangst met een kopje koffie of
thee
20:00 uur:	Uitleg en toelichting door ervaren
trainers
Er zijn ook pleegouders aanwezig die u
vanuit hun ervaring zullen vertellen over het
pleegouderschap. Het programma biedt volop
ruimte voor het stellen van vragen.
Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie over pleegzorg of
de informatieavond kunt u bellen naar
(0118) 632855. U kunt ook mailen naar
pleegzorg@juvent.nl onder vermelding van:
Informatieavond pleegzorg.
Meteen aanmelden? Ook dan is een e-mail naar
pleegzorg@juvent.nl afdoende. Na ontvangst
sturen we u een bevestiging en ontvangt u een
overzicht van het programma.
Een stap te ver?
Vind
u
het
bezoeken
van
een
informatiebijeenkomst nog een stap te ver?
Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan
via www.juvent.nl.

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

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Andrea Geerts (olieverf), Petra de Haze (olieverf en keramiek)
en Marianne Heitman (sieraden)
Borsele Sloepoort Cup G voetbal toernooi
Rommelmarkt Protestantse Gemeente 08.30 - 12.00 uur
Braderie van 10.00 - 17.00 uur
Oudelandse Zomerfair, zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
en zondag van 11.00 - 17.00 uur. Meer info: www.janna-joane.nl
Braderie van 10.00 - 16.00 uur
Highlandgames Driewegen, aanvang 11.00 uur
Bedrijventoernooi, vanaf 17.00 uur. Meer info: www.luctorheinkenszand.nl
75-jarig bestaan brandweer Ovezande, 11.00 - 15.30 uur
Con Amore 120 - Muzikaal dorpsfeest, 10.30 - 11.30 uur. Entree gratis
Jubileum Zomerfeest Speeltuinvereniging, 11.30 - 16.00 uur. Gratis toegang

Locatie
’t Kunstuus Heinkenszand

Datum
t/m 16 juni

sportcomplex SV Nieuwdorp
Heinkenszandseweg 55 Heinkenszand
‘s-Gravenstraat e.o. 's-Gravenpolder
Everingseweg 2g Oudelande

2 juni
2 juni
2 juni
2 en 3 juni

Burg. Lewestraat/Zandkreekstraat Lewedorp
Sportaccommodatie Driewegen
Sportpark Heinkenszand
Dorpskern Ovezande
Hoedekenskerke
Burg. Jansenstraat 's-Gravenpolder

9 juni
9 juni
15 juni
16 juni
30 juni
30 juni

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERSCHIJFZONE KLIMOPPLEIN EN PARKEERVERBOD ZONE
LANGEWEG EN EGELANTIERSTRAAT
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2018
besloten een parkeerschijfzone in te stellen op het Klimopplein, op
vrijdagen van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdagen van 9:00 tot 17:00 uur.
Op deze dag mag alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden met
een maximale duur van 2 uur. De zone wordt aangegeven door middel
van een blauwe streep en de verkeersborden E10 (begin blauwe zone) en
E11 (einde blauwe zone) maximaal 2 uur, met onderbord vr. 8-20u en za.
8-17u, als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.
Om te voorkomen dat er parkeeroverlast ontstaat in de omliggende
straten stellen wij een parkeerverbod zone in voor de Langeweg en

Egelantierstraat. Binnen deze zone mag alleen in de parkeervakken
geparkeerd worden. De parkeerverbod zone wordt aangegeven door
middel van de verkeersborden E01-zb (begin parkeerverbod zone) en
E01-ze (einde parkeerverbod zone), als bedoeld in het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
De inzage- en bezwaartermijn is van 30 mei tot en met 11 juli 2018. Het
besluit ligt ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken van de gemeente
Borsele en op de website van de Staatscourant. Belanghebbenden
kunnen schriftelijk, gemotiveerd bezwaar maken bij het college van B&W
van de gemeente Borsele. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
B. Vleugel, 0113-238 414. Email: bvleugel@borsele.nl.

RAADSVERGADERING 7 JUNI 2018
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Borsele, te houden op donderdag 7 juni 2018 om
20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te Heinkenszand.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken.
6.	Voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken van Zeeland
Seaports en gevoelens hieromtrent mee te geven
7.	Voorstel tot het kennisnemen van de concept-jaarstukken
2017 Veiligheidsregio Zeeland en om een positieve zienswijze
uit te brengen op de programmabegroting 2019 en de 1ste
begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland
8.	Voorstel om een positieve zienswijze uit te brengen op de
tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg
9.	
Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en
programmabegroting 2019-2022 van GR de Bevelanden
10.	Voorstel tot het instemmen met vaststelling bestemmingsplan 'Kern
’s Gravenpolder 2013, gedeelte Schoorkenszandweg 8A, 2018'
11.	
Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2017 van
OLAZ, begrotingswijziging 1 t/m 7 voor 2018 van OLAZ en de
ontwerpbegroting 2019 van OLAZ
12.	Voorstel om akkoord te gaan met de jaarrekening 2017 Regionaal

Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio en de gemeentelijke
bijdrage voor het RBL voor 2017 definitief vast te stellen op
€ 61.355,13.	Voorstel om akkoord te gaan met de programmabegroting 20192022 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio
en de gemeentelijke bijdrage voor het RBL voor 2019 voorlopig te
bepalen op € 62.898,14.	Voorstel om akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2018
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelde
15.	Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017, in te
stemmen met de begroting 2019 en kennis te nemen van de
meerjarenbegroting 2020-2022 van de Zeeuwse Muziekschool
16.	Voorstel tot het instemmen met de jaarrapportage 2017 van het
Sociaal Domein
17.	Voorstel tot het instemmen met de jaarverantwoording 2017 van de
gemeente Borsele
18.	Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de
programmabegroting 2018-2021
19. Vragenuurtje
20. Sluiting
Heinkenszand, 22 mei 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

