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CULTURELE RAAD BORSELE
L. van Willigen winnares
fotowedstrijd
De foto is genomen vanaf
de Zeedijk in Baarland
bij De Landing. Je ziet
een (onweers)bui boven
Zeeuws-Vlaanderen. Het
lijkt alsof er in het midden van de wolk een
feniks herrijst. Als je de afmeting van de
wolk vergelijkt met het binnenvaartschip
dat over de Westerschelde voorbij vaart,
dan realiseer je je pas hoe enorm groot en
indrukwekkend de wolk is!

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
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.
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

DE BORSELSE SPRINTER
ZOEKT BESTUURSLID (M/V)
Wij zoeken
Een enthousiast persoon die het bestuur
‘Vrienden van de Borselse Sprinter’ komt
versterken.
Wij verwachten van de vrijwilliger
Dat hij/zij actief meedenkt en meewerkt om
de plannen van de Borselse Sprinter in de
gemeente Borsele verder uit te bouwen.
Wij bieden de vrijwilliger
•	Een prettige werksfeer en een goede
begeleiding;
•	Een kilometervergoeding;.
•	Een enthousiast bestuursteam en een fijne
samenwerking;
•	Een vrijwilligersverzekering.
Borselse Sprinter
De Borselse Sprinter is een project van de
gemeente Borsele. De coördinatie van het
project ligt bij het VrijwilligersHuis en de
Stichting ‘Vrienden van de Borselse Sprinter’.
Daarnaast zorgt een team van vrijwilligers
(chauffeurs, begeleiders en administratie)
voor de praktische uitvoering. Het doel van
de bus is inwoners uit de gemeente Borsele,
die hier zelf niet toe in staat zijn of het alleen
niet gezellig vinden, een gezellige middag/
avond te bezorgen. Deelnemers kunnen
inschrijven voor de geplande activiteiten. Voor
meer informatie zie www.borselsesprinter.nl/
vrijwilliger-worden.

RAADSBIJEENKOMSTEN

Met deze foto wint mevrouw Van Willigen
een waardebon van €25 en dingt mee naar de jaarprijs ter waarde van € 300. Doet u volgende
maand ook mee? Stuur uw foto met als thema (Borsele in al haar kleuren) in via onze website
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
Oeljebroelje
Op 22 juli is het weer zover! Dan staat het fort van Ellewoutsdijk voor het achtste jaar op rij in het
teken van cultuurfestival Oeljebroelje. Zeeuwse (amateur)kunstenaars presenteren hun werk
op de kunstmarkt, er zijn diverse Zeeuwse bands die optreden en voor de kinderen is er een
leerzame speurtocht door het fort. De organisatie is in handen van de Culturele Raad Borsele.
De poort is geopend van 11:00 tot 17:00 uur. De entree is gratis.
Tot ziens, tot Oeljebroelje!

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID
MINDERVALIDEN ARENDHOF TE HEINKENSZAND
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 26 juni 2018 besloten een parkeergelegenheid
in te stellen voor mindervaliden in het Arendhof
(t.h.v. huisnummer 51) te Heinkenszand. Dit
door middel van plaatsing van 1 bord E6,
gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld in het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.
De inzage- en bezwaartermijn is van 10 juli tot en

met 21 augustus 2018. Het besluit ligt ter inzage
op de afdeling Post- en archiefzaken van de
gemeente Borsele en is in te zien 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. E-mail:
info@borsele.nl.

OPHALEN OF TERUGBRENGEN PAKKET PLASTIC ZAKKEN
NU OOK MOGELIJK IN ’S-HEERENHOEK, NIEUWDORP
EN OUDELANDE
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 ‘Ammekore’ in Nieuwdorp, ‘de Jeugdhoeve’ in
’s-Heerenhoek en dorpshuis ‘d’n Ostpit’ in Oudelande.
Ophalen en brengen kan tijdens openingsuren op de volgende adressen:
• Baarland		
dorpshuis ‘de Cameronian’;
• Driewegen 		
dorpshuis ‘De Driesprong’;
• ’s-Heer Abtskerke
dorpshuis ‘Versvliet’;
• ’s-Heerenhoek		
de ‘Jeugdhoeve’;
• Heinkenszand		
de balie van het gemeentehuis;
• Lewedorp		
dorpshuis ‘de Zandlôôper’;
• Nieuwdorp		
dorsphuis ‘Ammekore’;
• Nisse			
dorpshuis ’t Durpsuus;
• Oudelande		
dorpshuis ‘d’n Ostpit’.

CREATIEVE WORKSHOP VOOR MANTELZORGERS
Een moment voor uzelf op een creatieve en
inspirerende manier
Op dinsdag 24 juli organiseert VrijwilligersHuis
Borsele
een
creatieve
workshop
voor
mantelzorgers. Onder begeleiding van Caroline
de Ligt gaat u met de kwast aan de slag om
het schilderdoek op een kunstzinnige manier te
beschilderen. De schilderworkshop is voor ieder

niveau, van kunstenaars tot beginners. De twee
uur durende workshop wordt gehouden in het
atelier Quast in Baarland.
Wanneer u moeilijk thuis weg kunt, denken
wij graag met u mee over de mogelijkheden
van vervangende zorg. Graag aanmelden
vóór 17 juli bij het VrijwilligersHuis via
telefoonnummer 0113-311999 of e-mailadres
info@vrijwilligershuis.nl. Deelname is gratis.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Muziekfestival Nisse
Adri Karman (aquarel en acryl), Maria van den Eertwegh (schilderijen)
en Arjan Pouwer (ruimtelijk werk)
Riempjesroute en Zeeuwse hapjes, wandelroute onder leiding van een gids
Met riempjes: gedichten geschreven in het Zeeuws. Start 13:30 uur
Meer info: www.vrijwilligershuis.nl of 0113-311999
Diverse zomeractiviteiten Seniorenraad Borsele. Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Oeljebroelje, cultuurfestival aan de Schelde, 11.00-17.30 uur
Jumpin' de Weel. Meer info: www.jumpindeweel.nl
Oogstfeest Oudelande, 10:00-16:00 uur. Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
6 open tuinen in de Zak van Zuid-Beveland, 10:00 - 17:00 uur. Meer info: tuin@doolman.nl
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open,
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur

Locatie
Dorpsplein Nisse
’t Kunstuus Heinkenszand

Datum
13 t/m 15 juli
t/m 14 juli

Van Hattumhuis Ellewoutsdijk 16 juli
Gemeente Borsele
Fort Ellewoutsdijk
Ambachtsherendijk Nisse
Oudelande
Tennisvelden Heinkenszand
Heinkenszand en Nisse
Beeldentuin G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland

16 juli t/m 10 augustus
22 juli
31 juli t/m 5 augustus
18 augustus
18 t/m 26 augustus
25 en 26 augustus
t/m 30 september

De raad is met zomerreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst vindt plaats op
30 augustus aanstaande.

BORSELSE SPRINTER
Activiteitenprogramma 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.
Donderdag 12 juli, 12.00 - 17.30 uur
Ritje Veerse Meer en goed doel
(KWF)bezoek ‘Groot Middenhof’
(bezichtiging Panorama Schilderij voor
kankerbestrijding)
Kosten: € 16,00
Zaterdag 14 juli, 11.30 - 17.30 uur		
Imkerijdag en boerenfair landwinkel Keizer,
Stellendam. Kosten: € 17,00
Dinsdag 17 juli, 11.30 - 15.30
Tuinlunch bij de Heer Vegting,
Heinkenszand 			
Kosten: € 5,00 (speciale prijs)
Donderdag 19 juli, 14.30 - 20.30 uur
Rit naar Renesse, bezoek circus Renz
Kosten: € 29,50
Zaterdag 21 juli, 11.00 - 17.00 uur
Visserijdagen Bruinisse
Kosten: € 15,00
Dinsdag 24 juli, 12.00 - 18.30 uur
Rondvaart Biesbosch, Drimmelen		
Kosten: € 32,50
Donderdag 26 juli, 11.30 - 18.00 uur
Zeehondenopvang ‘A Seal’ en koffie
in 'Zoet of zout', Stellendam
Kosten: € 25,00 incl. entree, koffie/thee en
lekkers. (speciale prijs)
Vrijdag 27 juli, 12.30 - 17.30 uur
Bezoek aan zorgboerderij 'Pollehof',
Kwadendamme
Kosten: € 19,00
Zaterdag 28 juli, 12.15 - 17.45 uur
Zonnebloembingo te ’s-Heer
Hendrikskinderen
Kosten: € 15,00
Dinsdag 31 juli, 11.30 - 17.30 uur
Arboretum Kalmthout (B)
Kosten: € 23,00
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 via dhr. R.W. Verhallen,
telefoonnummer 06-29056616.

V E R V O L G P A G I N A
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 28 JUNI 2018
Agendapunten:
1. Opening
		 Afwezig: wethouder Witkam
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. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2019-2022
		Het door OPA Borsele ingediende amendement betreffende de afschaffing van de
hondenbelasting wordt verworpen. Vóór het amendement stemden OPA Borsele, D66 en de
VVD fracties, de overige fracties stemden tegen.
		Met de gemaakte opmerkingen wordt de kadernota 2019-2022 vastgesteld. De fracties van
VVD en OPA Borsele stemden tegen.
		De algemene beschouwingen van de diverse fracties zijn terug te zien via het digitale verslag
van deze vergadering.
7. Vragenuurtje
		Mevrouw Brilleman (PVDA) vraagt of er naast de herinneringsbrief bij de aanmaningen van

Sabewa ook wordt gekeken of het niet-betalen een signaal zou kunnen zijn voor onderliggende
betalingsproblemen? Wethouder Van de Plasse antwoordt dat Sabewa niet de instantie is die
over de schuldenproblematiek gaat. Dat neemt niet weg dat het college bekijkt wat hieraan
kan worden gedaan.
		Mevrouw Stroosnijder (PVDA) vraagt aandacht voor de klachten rondom vogelverschrikknallen. Wat doet de gemeente ter handhaving van de regels die hierbij van toepassing zijn
en moeten er bij geconstateerde overtredingen uiteindelijk geen sancties tegenover staan?
		Burgemeester Dijksterhuis antwoordt dat de Algemene plaatselijke verordening Borsele 2011
van toepassing is en dat de gemeentelijke BOA voor toezicht en handhaving zorgt. De BOA
heeft de ca. 15 klachten die in de laatste maanden zijn ontvangen, onderzocht (sommige
klachten komen van dezelfde klager op een andere locatie). Bij onregelmatigheden wordt
contact met de eigenaar opgenomen en een waarschuwing gegeven. Tot op heden worden de
aanwijzingen van de BOA opgevolgd. De noodzaak tot verbalisering of anderszins optreden
wordt nog niet ingezien.
8. Sluiting
Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/28-juni/20:00

