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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

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 29 juni 2018 is een melding ontvangen
van MCH Propriété B.V. Surf en Turf, gelegen
aan Nieuwe Veerweg 16 in Hoedekenskerke.
Het betreft een melding voor het starten van
het bedrijf. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180357. Inlichtingen kunnen
worden ingewonnen bij de heer P. Valk,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51202869 of 0115-745100.
Op 26 juli 2018 is een melding ontvangen van
Garage De Muynck. Het betreft het onbemande
tankstation, gelegen aan Quistenburg 8 te
Borssele. De gemelde veranderingen betreffen
de opslag van AdBlue (opzetcontainer van 1,5
m3) en de aflevering van AdBlue. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT180395
/ 00198791. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de heer J.G.F. van Kempen,
medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120
0696 of 0115-745100.

CULTURELE RAAD BORSELE

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Beste lezer van de Borselse Bode
Als we in onze mooie gemeente rondkijken,
wat is er dan veel moois bewaard gebleven:
molens, pleinen, boerderijen en niet te
vergeten kerken. Stuk voor stuk bouwwerken
die als statige bakens ons gebied markeren
en ons mooie verhalen vertellen over toen en
maar ook over nu. We noemen het cultuur en
het betreft bijna alles wat mensenhanden in
de loop der eeuwen tot stand brachten.
Cultuur is ook muziek, schilderijen, beelden. Kunst met een grote of
kleine ‘K’, dat maakt niet uit, het is wat mensen ons te bieden hebben
vanuit hun eigen creativiteit en kwaliteit.
Dan denk ik aan een kunstroute, aan Klomppop in Ovezande, de Blues in Kwadendamme, het
Muziekfestival in Nisse, Oeljebroelje bij het Fort, de Monumentendagen.
Ook het dialectenkerkje van Ellesdiek mag wat mij betreft in deze rij worden genoemd. Daarnaast
nog zoveel andere grote en kleine initiatieven, te veel om op te noemen maar wel heel veel om
van te genieten.
Uiteraard mag in deze opsomming onze Culturele Raad niet onvermeld blijven. Een enthousiaste
club vrijwilligers die zich het hele jaar door inzet om Borselse cultuur letterlijk en figuurlijk in
beeld te brengen.
Kortom, onze gemeente heeft op cultureel gebied veel moois te bieden, daar ben ik trots op.
Hopelijk bent u dat ook en dragen we die trots samen uit. Want ook daarmee zetten we Borsele
op de kaart!

In verband met ICT-werkzaamheden is
het gemeentehuis op vrijdag 7 september
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Daarnaast is het niet mogelijk om op
donderdag 6 september een spoedaanvraag
in te dienen bij de afdeling Burgerzaken voor
reisdocumenten of een rijbewijs.

Marga van de Plasse-Nagelkerke, wethouder Cultuur

Programma
19:15
Inloop
19:30
Opening wethouder Witkam
19:45
Toelichting basisdocument
20:05
Pauze
20:15
Workshops
			
Tafel 1: Biodiversiteit
			
Tafel 2: Klimaatadaptatie
			
Tafel 3: Groenstructuur
21:15
Afsluiting
Basisdocument Groenstructuurplan
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met het
basisdocument Groenstructuurplan gemeente
Borsele 2017-2037. Het basisdocument is
algemeen en geldt voor alle 15 kernen in de
gemeente. De nadruk in het document ligt op
de volgende beleidsdoelstellingen:
• opvangen effecten klimaatveranderingen;
• vergroten van de biodiversiteit;
• verbeteren groeiplaats bomen.

Meer informatie over het basisdocument
Groenstructuurplan en het document zelf vindt
u op de website van de gemeente.
Dorpsplan Heinkenszand
Onderdeel
van
het
basisdocument
is
een uitwerking per kern in de vorm van
dorpsplannen. In het dorpsplan Heinkenszand
zijn de belangrijke groenstructuren en de
zoneringen vastgelegd. Ook staat er in wat wij
willen aanpakken en verbeteren gedurende
de planperiode 2017-2037. Het doel van het
dorpsplan is om de ruimtelijke kwaliteit te
behouden en te verbeteren. Daarnaast willen wij
de doelstellingen voor biodiversiteit en klimaat
realiseren. Bij uitwerking van de dorpsplannen
zoeken we de samenspraak met inwoners voor
de invulling van het plan. Uw inbreng of ideeën
kunt u op deze avond aan ons meegeven.
Bijeenkomst op 10 september
Aan de hand van de thema’s uit het
Groenstructuurplan (biodiversiteit, klimaatadaptatie, ambities/ actieplan) gaan we tijdens
de bijeenkomst met elkaar in gesprek in vier
verschillende rondes. Uw inbreng gebruiken wij
om de uitwerking van het dorpsplan verder in
te vullen.
Voor een goede organisatie vragen wij u u vóór
woensdag 5 september aan te melden. Stuur
een e-mail naar: info@Borsele.nl en meld u
aan. U kunt ook bellen naar 0113- 238 383. Wij
hopen u op 10 september te mogen begroeten!

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Zeeland Classic Wielerwedstrijd, 16.00-20.00 uur
Open monumentendagen, thema ‘in Europa’
Meer info: www.openmonumentendag.nl/borsele
Tweedaagse rommel- en boekenmarkt, za van 13:00 - 16:00 uur,
zo van 10:00 tot 16:00 uur
Open Dahliatuin, 13:00-17:00 uur. Toegang gratis
Arrangement kasteeltuin - klassiek concert ‘Maggini kwartet’ - menu
Vanaf 15:00 uur. Meer info: www.zeeuwsekerken.nl of www.baarland.com
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl

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 30 augustus,
12.15 - 17.30 uur
Het Klompenatelier, Groede,
Zeeuws Vlaanderen
Kosten: € 20,00 Niet rolstoeltoegankelijk!
Maandag 3 september, 10.30 - 15.30 uur
Rondje met picknick Veerse Meer,
Wolphaartsdijk. Kosten: € 12,00

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
GROENSTRUCTUURPLAN HEINKENSZAND
Hoe
combineren
we
biodiversiteit
en
maatregelen
rondom
klimaatverandering
met het groen in Heinkenszand? Graag
gaan wij samen met u hierover in gesprek
tijdens een informatiebijeenkomst over het
Groenstructuurplan Heinkenszand op maandag
10 september aanstaande. Komt u ook?
Locatie: De Stenge, Heinkenszand
Datum: 10 september 2018
Tijd:
19:15-21:30 uur

BORSELSE SPRINTER

Locatie
Start/Finish tegenover
gemeentehuis Heinkenszand
Gemeente Borsele (ook landelijk)

Datum
8 september

H. Blasiuskerk Kerkdreef Heinkenszand

8 en 9 september

Van Cittersstraat Heinkenszand
tussen huisnummers 3-5
Kasteeltuin, St. Maartenskerk
en restaurant ‘De Kleine Toren’ Baarland
Diverse locaties binnen
de gemeente Borsele
Vanaf Kerkplein Lewedorp

9 september

8 en 9 september

9 september
15 t/m 29 september

2e Kraaieloop Lewedorp, 13.30-17.00 uur. Trimloop over 7,5 en 15 kilometer,
23 september
wandelen over 5, 7,5 en 15 kilometer. Meer info: www.kraaieloop.jouwweb.nl
Theatervoorstelling ‘Ma’, 19.45-22.00 uur, toegang gratis.
De Stenge Heinkenszand
28 september
Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Scoutrock, van 19.30 - 02.00 uur
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
29 september
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand
Beeldentuin G achttien 88,
t/m 30 september
open, vrij-, za-, zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za om zelf
Oude Polderdijk 2, Baarland
creatief aan de slag te gaan met inspiratie uit de beeldentuin.
Meer info: www.g-achttien88.nl		
Kinderkledingbeurs, vrij van 13:30 -20:00 uur, za van 9:30 tot 11:30 uur
De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek
5 en 6 oktober

Donderdag 6 september, 09.30 - 16.30 uur
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
Kosten: € 35,00 (speciale prijs)
Zaterdag 8 september, 12.00 - 18.00 uur
Ritje Sluis naar Fieret's vishandel
Kosten: € 15,00 incl. koffie en pannenkoek.
Geen invalidentoilet!
Woensdag 12 september, 10.00 - 16.00 uur
Lunch restaurant Our Seaside, Renesse
Kosten: € 13,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Donderdag 13 september, 09.00 - 15.00 uur
Rondleiding abdij Middelburg met lunch na!
Kosten: € 22,00 incl. rondleiding, koffie en
lekkers; excl. lunch. (speciale prijs)
Vrijdag 14 september, 12.00 - 18.15 uur
Rondvaart Veerse Meer met de Madeleine
Kosten: € 30,00
Dinsdag 18 september, 11.30 - 18.00 uur
Rit met kantdemonstratie, Kantcentrum
Brugge. Kosten: € 27,00
Woensdag 19 september, 10.00 - 16.00 uur
Lunch restaurant Den Deijl, Mastbos Breda
Kosten: € 16,00 Niet rolstoeltoegankelijk!
Zaterdag 22 september, 13.00 - 17.30 uur
Grootste vlooienmarkt, Goes
Kosten: € 17,00
Maandag 24 september, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
Dinsdag 25 september, 11.30 - 18.00 uur
DIVA, Antwerp Home of Diamonds Diamanthuis, Antwerpen
Kosten: € 27,00
Donderdag 27 september, 11.30 - 18.00 uur
Rit naar en boottochtje in Gent
Kosten: € 24,00 (speciale prijs)
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.

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

RAADSBIJEENKOMST
Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad van
Borsele te houden op donderdag 6 september
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 tot verdere organisatieontwikkeling gemeente Borsele
7. 	Voorstel tot het verlenen van toestemming
aan het college tot het nemen van het besluit
in verband met vaststelling van de tweede
wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerking De Bevelanden
8. 	Voorstel tot het instemmen met de vorming
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en
regiobureau
9.	Voorstel tot het afgeven van een verklaring
van geen bedenkingen ten behoeve van
de vestiging van datacenter The Green
Bay
10.	
Voorstel tot het vaststellen van de
Verordering naamgeving en nummering
gemeente Borsele 2018
11. 	
Voorstel tot het instemmen met woning-

bouwontwikkeling in de Platepolder in
Heinkenszand en het beschikbaar stellen
van een krediet van € 1.780.000 voor
aankoop van grond
12.	
Voorstel tot het bekrachtigen van de
Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen
13.	
Voorstel
tot
het
instemmen
met
het jaarverslag en de jaarrekening
2017 van GR Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland
14.	Voorstel tot het kennisnemen van de
jaarrekening en het jaarverslag 2017 van
de stichting Omnisscholen
15.	Voorstel om in te stemmen met de (hoog)
geprioriteerde werken om toekomstige
wateroverlast te voorkomen en de
investering ten laste te brengen van de
gereserveerde IBP middelen
16.	Voorstel tot het vaststellen van de
Wegsleepverordening gemeente Borsele
2018
17. Vragenuurtje
18. Sluiting
Heinkenszand, 21 augustus 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

DORPSFILM NIEUWDORP BESCHIKBAAR
In 1967 en 1969 heeft Johan Adolfs uit
Enschede een dorpsfilm gemaakt van
Nieuwdorp. Praktisch een heel dorp is op film
gezet. De film is destijds aangekocht door de
familie Traas-Wiskerke.
Vorig jaar werd deze film aan het archief
van onze gemeente aangeboden. De film is

gedigitaliseerd en ingesproken door Lenie
Baaijens-Duvekot.
De film is te verkrijgen op DVD-formaat of
in MPEG-formaat voor het afspelen op een
computer. Speelduur 58 minuten, zwart-wit. De
film is verkrijgbaar voor €20,-. Meer informatie
via info@borsele.nl of tel. 0113-238331.

DOET U OOK MEE AAN DE NATIONALE DUURZAME HUIZEN
ROUTE?
Veel mensen willen hun huis energiezuiniger
maken, maar waar te beginnen? Een verhaal
van iemand uit de buurt helpt daarbij. Op het
onafhankelijke platform Duurzame Huizen
Route delen huiseigenaren hun ervaringen
met het duurzamer maken van hun woning.
Tijdens de opendeurdagen op zaterdag 3 en
10 november openen in het hele land bewoners
hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die
zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen
en wonen. De gemeente Borsele moedigt
inwoners aan om hun woning open te stellen
tijdens de Duurzame Huizen Route.
Hoe hebben andere huiseigenaren
het aangepakt?
De gemeente Borsele ondersteunt de Duurzame
Huizen Route om samen met de huiseigenaren
steeds meer mensen te informeren over de
voordelen van duurzaam wonen. Tijdens de
Route vertellen huiseigenaren, die hun huis al
verduurzaamd hebben, bezoekers over hun

ervaringen. Uit de enquête van de Duurzame
Huizen Route blijkt dat veel bezoekers na de
Duurzame Huizen Route zelf aan de slag gaan.
“Ieder verhaal is uniek en helpt je op weg om je
eigen huis duurzamer te maken,” reageert een
enthousiaste bezoeker.
Meld je aan om je huis open te stellen
De nationale Duurzame Huizen Route is op
zoek naar huiseigenaren die hun woning
verduurzaamd hebben en hierover willen
vertellen. Ervaring met isolatie, warmtepomp,
zonneboiler, gebruik van natuurlijke materialen
of een geheel energiezuinige woning? Deel
deze kennis en ervaring door je aan te
melden voor de Duurzame Huizen Route
op 3 en 10 november. Aanmelden kan via
www.duurzamehuizenroute.nl/borsele.
Ieder ervaringsverhaal helpt anderen op weg!
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met Esther den Burger op 0113-238374.

