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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

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

VERSPREIDING PLASTIC ZAKKEN
Ophalen of terugbrengen pakket plastic zakken nu mogelijk in
dorpshuizen Ovezande en Borssele
Deze week ontvangt u weer een pakket plastic zakken voor de
inzameling van het plastic. Heeft u pakketten zakken over, dan kunt
u deze op de onderstaande adressen inleveren. Een extra pakket
ophalen kan daar ook.
• Baarland
• Borssele
• Driewegen

dorpshuis ‘de Cameronian’;
dorpshuis ‘Vijverzicht’;
dorpshuis ‘de Driesprong’;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

’s-Gravenpolder
’s-Heer Abtskerke
’s-Heerenhoek
Heinkenszand
Hoedekenskerke
Lewedorp
Nieuwdorp
Nisse
Oudelande
Ovezande

dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’;
dorpshuis ‘Versvliet’;
‘de Jeugdhoeve’;
de balie van het gemeentehuis;
dorpshuis ‘de Griend;
dorpshuis ‘de Zandlôôper’;
dorpshuis ‘Ammekore’;
dorpshuis ’t Durpsuus’;
dorpshuis ‘d’n Ostpit’;
dorpshuis ’t Trefpunt’.

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

NATIONALE SPORTWEEK

20 september | 09.30 – 17.00 uur | 12+
Fietsroute ’t Wienkeltjespad (ca. 45 km)
Kom fietsend een kijkje nemen of wat nuttigen bij diverse sfeervolle, kleine(re), landelijk ingerichte
winkeltjes. Deze lokale ondernemers hebben een tof (gratis) aanbod voor de deelnemers
samengesteld; zo geniet je al fietsend van de schitterende omgeving in het Landschapspark Borsele.
Start/einde: Grandcafé Fonteyne/Beweegtuin, Hoefbladstraat 1, Heinkenszand. Deelname: € 10,00
p.p. incl. routebeschrijving, koffie en lekkers bij vertrek, lunchpakket en afsluitende bittergarnituur met
consumptie.
20 september | 09.00 – 10.00 uur | 12+
Gratis balansles!
Mariëlle Oosthoek van Oefentherapie De Bevelanden biedt belangstellenden een gratis balansles met
ballen en pilatesrollen aan in de Grenslinde in Heinkenszand. Kom en ervaar wat dit voor jou kan
betekenen! Deelname is gratis.

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.

Uiteraard ontbreekt deze niet in de Nationale Sportweek. Deelname gratis, incl. koffie en lekkers.
Locatie: Hoefbladstraat 1.
29 september | 08.30 uur | 12+
Wandeltocht “Go with the FLOW”
Kom tot ontspanning met een wandeling over de prachtige dijken door de Zak van Zuid-Beveland.
Doe mee met de wandelroute (ca. 15 km) uit het FLOW vakantieboek. De bezemwagen wordt ingezet
voor wie geen 15 km aan kan. Deelname gratis, inclusief koffie en lekkers bij vertrek, consumptie
tijdens de route en een knapzak met versnaperingen voor onderweg. Inschrijven/vertrek: ’t Hof
Stenevate (trouw- en raadsboerderij) in Heinkenszand.

23 september | 12.30 – 16.00 uur | 4+
Kraaieloop
Op Lewedorp (Kerkplein) vindt er een trimloop en/of wandeltocht plaats. Kijk voor starttijden, inschrijven
en deelnemende voorwaarden op www.kraaieloop.jouwweb.nl.

30 september | 08.30 uur | 6+
Opening Mountainbikeroute
Om 9.00 uur opent wethouder Witkam de nieuwe MTB-route door Landschapspark Borsele.
Aansluitend vindt een toertocht plaats, in samenwerking met mountainbikevereniging X-treme en
Wielerstichting Vitesse (16 of 43 km). De korte route is geschikt voor kinderen en minder ervaren
fietsers. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur bij Brasserie Stelleplas te Heinkenszand. Kosten voor
deelname bedragen € 5,00. Het inschrijfgeld komt gedeeltelijk ten goede aan het Jeugdfonds Sport
& Cultuur.

25 september | 13.30 – 15.30 uur | 45+
Themamiddag Beweegtuin Heinkenszand
Beweging en gezelligheid komen maandelijks samen in de beweegtuin en Grandcafé De Fonteyne.

Voor meer informatie over de activiteiten, de locaties en andere praktische zaken als inschrijven en
deelnemende voorwaarden kijk je op www.borselebeweegt.nl of volg Borsele Beweegt op Facebook,
Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van al onze activiteiten.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl
Diverse locaties binnen de gemeente Borsele
Expositie Jo Jobse, 13:30 -16:00 uur
’t Kerkje Ellesdiek
		
Muzikale voorstelling “Victor Jara, het lied zingt voort”.
Maranatha, Dorpsstraat 26 Heinkenszand
Inloop vanaf 14:45 uur, aanvang voorstelling 15:30 uur.
Meer info en aanmelden: info@kunstuus.nl. 		
2e Kraaieloop Lewedorp, 13.30-17.00 uur. Trimloop over 7,5 en
Vanaf Kerkplein Lewedorp
15 kilometer, wandelen over 5, 7,5 en 15 kilometer.
Meer info: www.kraaieloop.jouwweb.nl
Vergadering Dorpsraad Heinkenszand. Aanvang 20.00 uur.
Restaurant – Brasserie Stelleplas
Meer info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Heinkenszand
Theatervoorstelling ‘Ma’, 19.45-22.00 uur, toegang gratis.
De Stenge Heinkenszand
Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Scoutrock, 19.30 - 02.00 uur
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Kunstroute ‘Kunstspeuren in de Zak’.
Diverse locaties binnen
Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl.
de gemeente Borsele
Expositie ‘Evenwicht’ door Edith Bons (collages) en
Beeldentuin G achttien 88,
Adriana Nichting (beelden). Laatste weekenden van de maand open;
Oude Polderdijk 2, Baarland
vrij-, za-, zondag 13.00-17.00 uur. 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
Beeldenexpositie George Schade
’t Kunstuus, Heinkenszand

Datum
t/m 29 september
22 september,
6 en 27 oktober
23 september
23 september
27 september
28 september
29 september
29 en 30 september
t/m 30 september
5 en 6 oktober
t/m 20 oktober

RAADSBIJEENKOMST
27 SEPTEMBER
18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming
en de advisering over de werkwijze van de
raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden
op www.borsele.nl.
19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het
gemeenteraadsspreekuur gehouden in het
gemeentehuis in Heinkenszand. Dan heeft
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Per
partij is er één (raads)lid aanwezig. Er wordt
een verslag gemaakt van het spreekuur. Om
organisatorische redenen dient u vóór 27
september, 12.00 uur een afspraak te maken
bij Ilona Vermue of Manon Sinke (0113
238487.
20.00 uur fractievergaderingen

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

UITNODIGING
INFORMATIEBIJEENKOMST
GROENSTRUCTUURPLAN
NISSE
Hoe
combineren
we
biodiversiteit
en
maatregelen
rondom
klimaatverandering
met het groen in Nisse? Graag gaan wij
samen met u hierover in gesprek tijdens
een
informatiebijeenkomst
over
het
groenstructuurplan Nisse op woensdag 26
september aanstaande. Komt u ook?
Locatie: Durpsuus, Nisse
Datum: 26 september 2018
Tijd:
19:15-21:30 uur
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 basisdocument ligt
op de volgende beleidsdoelstellingen:
• opvangen effecten klimaatveranderingen;
• vergroten van de biodiversiteit;
• verbeteren groeiplaats bomen.
U vindt het basisdocument op de website van
de gemeente.
Dorpsplan Nisse
Onderdeel
van
het
basisdocument
is
een uitwerking per kern in de vorm van
dorpsplannen. In het dorpsplan Nisse
zijn de belangrijke groenstructuren en de
zoneringen vastgelegd. Bovendien staat er
in de dorpsplannen 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. Ook 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 26 september 2018
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 willen wij u
vriendelijk vragen u vóór vrijdag 21 september
aan te melden op info@borsele.nl. U kunt ook
bellen naar 0113- 238 383.
Wij hopen u 26 september te mogen begroeten!

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

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 06 SEPTEMBER 2018
Agendapunten:
1. Opening
Afwezig: De heer Boekholt (VVD)
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 verdere organisatieontwikkeling gemeente Borsele
De raad stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 101.000,- uit het algemene weerstandvermogen voor de verdere
organisatieontwikkeling van de 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
De raad besluit het college toestemming te verlenen tot het nemen
van het besluit tot het vaststellen 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
De raadsbreed ingediende motie om:
- 	
binnen het overleg duidelijk te maken dat de gemeente Borsele
akkoord kan gaan met het voorstel, als de doelen voor eind 2019
“SMART” worden geformuleerd;
-	binnen het overleg te pleiten om op korte termijn een gemeenschappelijke
bijeenkomst te organiseren met de betrokken deelnemers, waarin de
doelstellingen worden besproken en geformuleerd;
- 	deze motie naar alle betrokken overheden te versturen met de vraag
om steun en/of reactie;
wordt aangenomen.
De raad neemt- met in acht name van bovengenoemde motie- kennis
van de uitgangspunten zoals verwoord in het voorstel “Vorming Overleg
Zeeuwse Overheden en regiobureau” van 13 juni 2018 en de daarin
geformuleerde bestuurlijke beslispunten en onderschrijft de daarin
beschreven toekomstige koers. De raad stelt met ingang van 1 januari
2019 één euro per inwoner beschikbaar voor de vorming van een
regiobureau ter ondersteuning van het OZO, met dien verstande dat
de instandhoudingstermijn van het regiobureau in eerste instantie wordt
bepaald op drie jaar en er na twee jaar een evaluatie plaatsvindt naar de
meerwaarde van het regiobureau.
9. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen
ten behoeve van de vestiging van datacenter The Green Bay
De raad besluit de gevraagde verklaring van geen bedenkingen
te verlenen onder de voorwaarde dat er geen zienswijzen worden
ingediend in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening naamgeving en
nummering gemeente Borsele
De Verordening naamgeving en nummering gemeente Borsele 2018
wordt vastgesteld.
11. Voorstel tot het instemmen met woningbouwontwikkeling in de
Platepolder in Heinkenszand en het beschikbaar stellen van een
krediet van € 1.780.000 voor aankoop van grond
De raad stemt in met woningbouwontwikkeling in de Platepolder in
Heinkenszand en stelt een krediet van € 1.780.000 beschikbaar voor
aankoop van grond.

12. Voorstel tot het bekrachtigen van de Nadere uitvoeringsregels
maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen
De raad bekrachtigt de navolgende door het college genomen besluiten:
-	
Nadere uitvoeringsregels maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
2016 (vastgesteld op 17 november 2015);
-	
Nadere uitvoeringsregels Maatwerkvoorziening Beschermd Wonen
2017 in de gemeente Borsele (vastgesteld op 29 maart 2017);
-	Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (vastgesteld op 13
oktober 2015);
-	Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 (vastgesteld op 24
januari 2017).
13. Voorstel tot het instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening
2017 van GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
De raad stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van
de GGD Zeeland en met de toevoeging van het positieve saldo van
€ 340.820 aan de algemene reserve van de GGD en € 60.996 aan de
reserve gemeentelijk projectengeld.
14. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarrekening en het
jaarverslag 2017 van de stichting Omnisscholen
De raad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van
de stichting Omnisscholen.
15. Voorstel om in stemmen met de (hoog) geprioriteerde werken
om toekomstige wateroverlast te voorkomen en de investering ten
laste te brengen van de gereserveerde IBP middelen
De raad stemt in met de hoog geprioriteerde aanpassingen. Ook wordt
besloten de kapitaalslasten ten laste te brengen van het saldo van de
begroting (IBP). Tevens stemt de raad in om de aanpassingen met een
middelhoge prioriteit integraal mee te wegen bij de keuzes voor het
InterBestuurlijkProgramma (IBP) en de kadernota.
16. Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening
gemeente Borsele 2018
De Wegsleepverordening gemeente Borsele 2018 wordt vastgesteld.
17. Vragenuurtje
*Mevrouw Stroosnijder (PVDA): Zeeland heeft de laagste
vaccinatiegraad in Nederland. De gemeente Borsele zit nog zo’n 10
procent onder het Zeeuwse gemiddelde. Dit is een zorgelijke situatie.
Mensen maken om verschillende redeneren keuzes. Vraag: Wat kan
de gemeente doen om elke burger te informeren over het belang van
vaccinatie en de eventuele gevolgen hiervan voor de volksgezondheid?
Wethouder Van de Plasse antwoordt dat dat er een campagne is
gestart om vaccinatie te bevorderen. Ook heeft de GGD extra middelen
ontvangen om jeugdverpleegkundige voorlichting over goede vaccinatie
aan jonge ouders te geven.
*De heer De Putter (D66): in het voorjaar heeft D66 geconstateerd dat
een aantal voorzieningen in Heinkenszand niet of moeilijk toegankelijk
waren voor mensen met een beperking in een rolstoel. Vraag: is er een
inventarisatie van de openbare gebouwen en de openbare ruimte in
onze gemeente met betrekking tot toegankelijkheid? Als die er niet is,
is het college dan bereid deze inventarisatie te maken en vervolgens
daarnaar te handelen? Wethouder Van de Plasse antwoordt dat de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen in Borsele in het verleden
is onderzocht en nu goed is. Knelpunten zijn besproken en daar waar
mogelijk opgelost. Toegankelijkheid van de openbare omgeving is
onderdeel van de Omgevingswet en bekeken wordt in hoeverre dit in
beleid kan worden opgenomen.
18. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op: https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/06-september/20:00

AANVRAAG OM REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING SEALAKE TERMINAL B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij op 6 september 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen van Sealake Terminal B.V., gevestigd aan Estlandweg 6 te Nieuwdorp. Hierop is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De
aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van het aantal transportbewegingen, zoals vastgesteld in de vigerende vergunning, van 40 naar 200. Dit
ten behoeve van het lossen van zand en bodemas voor het project N62. Deze wijziging wordt aangevraagd voor de periode van week 42 t/m week
52. De aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de
aanvraag worden afgewacht. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180441/00201153.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51200303 of 0115-745100.

CULTURELE RAAD BORSELE
Victor Jara “Het lied zingt voort”
Zondag 23 september organiseert ‘t Kunstuus Heinkenszand de voorstelling “Victor Jara, het lied
zingt voort”. Deze vindt plaats in Maranatha, Dorpsstraat 26 te Heinkenszand. Inloop vanaf 14.45
uur. Aanvang 15:30 uur.
Deze bijzondere muzikale voorstelling vertelt het verhaal, inclusief zijn liederen, van de Chileense
zanger, theatermaker en politiek activist Victor Jara (1932-1973). De voorstelling wordt gebracht
door:

• Natalia Rogalski – zang/verstelster (Flairck, Eric Vaarzon Morel)
• Marco Santos – percussies (Ernst Reijseger, Jeroen van Vliet, Omar Ka)
• Adrie Huissoon – Zang/gitaar/verteller (Clamór, Kookaburra)
Reservering: info@kunstuus.nl, tel 0113-562996.
Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de
Culturele Raad Borsele.

