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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

MELDING BESLUIT MOBIEL
BREKEN BOUW- EN
SLOOPAFVAL
Op 28 september 2018 is een melding
ontvangen van Puin/Breek Exploitatie Sinke
B.V. Het betreft een melding voor het in gebruik
hebben van een mobiele puinbreekinstallatie
op de locatie gelegen aan de kruising Sloeweg
- Westerscheldetunnelweg in 's-Heerenhoek.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in
de periode van 22 oktober 2018 tot 18 januari
2019 en zullen maximaal een halve werkdag
duren.
De kennisgeving wordt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel
breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in
een regionaal huis-aan-huisblad. De melding
is geregistreerd onder nummer V-MMP18020/
00202704.
Inlichtingen
kunnen
worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51206349.

CULTURELE RAAD BORSELE

GEMEENTE BORSELE OP ZEEUWSE WOONMARKT BIJ TMC OP
25, 26 EN 27 OKTOBER 2018

Heeft u al gestemd voor de Zeeland
Refinery Cultuurprijs Borsele 2018?
De genomineerden zijn:
- Jan Willem Hament
- Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand
-	Carnavalsvereniging de Koenkelpot
’s-Heerenhoek
- Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.
Wie van hen heeft volgens u het meeste
bijgedragen aan het culturele leven in de
gemeente Borsele? Breng uw stem uit via
www.cultureleraadborsele.nl. Een jury
kiest uit de drie kandidaten met de meeste
stemmen de uiteindelijke winnaar.
Wilt u een bijdrage leveren aan het
culturele klimaat in de gemeente
Borsele?
De Culturele Raad Borsele is op zoek naar
nieuwe leden.
De Culturele Raad Borsele geeft advies
aan het college van burgemeester en
wethouders over alles wat te maken heeft
met cultuur. Zo heeft de gemeenteraad in
2016 in een beleidsplan vastgelegd wat
zij op het gebied van cultuur wil bereiken
in de periode tot en met 2020. Hierover
heeft de Culturele Raad meegedacht
en voorstellen gedaan. Daarnaast mag
de Culturele Raad subsidie geven aan
particulieren of organisaties die culturele
activiteiten organiseren. Natuurlijk zijn hier
voorwaarden aan verbonden. De Culturele
Raad kijkt of aan die voorwaarden wordt
voldaan. Een werkgroep organiseert
zelf ook activiteiten zoals Oeljebroelje
en Kleinkunst op Stoom. Verder werken
de leden van de Culturele Raad en de
werkgroep actief mee aan verschillende
activiteiten zoals Open Monumentendag,
organisatie Zeeland Refinery Cultuurprijs
Borsele, jaarlijkse schrijversavond
in de bibliotheek, 4 mei herdenking,
gemeentelijke fotowedstrijd.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot de ambtelijk secretaris van de Culturele
Raad:Anne-Marie Verwater,
cultureleraad@borsele.nl of 0113-238328

Ook dit jaar is gemeente Borsele weer
vertegenwoordigd op de 5e Zeeuwse
Woonmarkt bij TMC Goes. U bent welkom
op donderdag 25 oktober van 14.00-21.00
uur, op vrijdag 26 oktober van 13.00-18.00
uur en op zaterdag 27 oktober van 10.0017.00 uur.
Op deze laagdrempelige Zeeuwse Woonmarkt
kunt u terecht bij medewerkers van de
gemeente voor informatie over bouwgrond
en u voor laten lichten over de mogelijkheid
om deze grond in eeuwigdurende erfpacht
te nemen tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Bovendien kunt u met uw vragen terecht over
de subsidieregeling Dorpsvernieuwing 2.0.
Wonen in het Landschapspark Borsele betekent
wonen in een prachtig landschap met unieke
kenmerken, zoals waardevolle dijkjes, kreken
en welen en historische dorpskernen, maar ook
moderne nieuwbouw en volop bedrijvigheid.
Op diverse plekken in de gemeente Borsele
worden woningbouwprojecten ontwikkeld,
onder
andere
in
Heinkenszand,
‘sGravenpolder, Ovezande, ’s-Heerenhoek en
Kwadendamme.
DVN2.0 Woningvoorraad Borsele 2017
Gemeente Borsele heeft een subsidieregeling
voor het opknappen van de particuliere
woningvoorraad. Op basis van deze regeling
kunnen particuliere woningeigenaren, onder
bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen
voor subsidie voor het opknappen van hun
woning. Het project Dorpsvernieuwing 2.0.
voorziet voor particuliere woningeigenaren in
drie subsidiemogelijkheden, namelijk:
•	Het levensloopbestendig maken van de
woning
•	
Het
verbeteren
van
de
duurzame

woningkwaliteit
•	Het verbeteren van de bouwtechnische staat
van de woning
Met name levensloopbestendig maken van
de woning is een punt wat de gemeente
Borsele erg belangrijk vindt. Hierdoor
kunnen inwoners langer in hun vertrouwde
woonomgeving blijven wonen. Dit draagt
bij aan hun welzijn. Heeft u vragen over de
regeling, de voorwaarden of een andere vraag
over het project Dorpsvernieuwing? Dan
kunt u contact opnemen met Jordy Reijnhout
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoonnummer 0113-238431 of via e-mail naar
info@borsele.nl.
Erfpacht
Ook biedt gemeente Borsele nog steeds de
erfpachtregeling voor bouwgrond aan. Dat wil
zeggen dat geïnteresseerden voor bouwgrond
in Borsele de keuze hebben voor erfpacht of
voor koop. Tijdens de Zeeuwse Woonmarkt
kunnen medewerkers van de gemeente alle
voor-en nadelen van beide opties voor u op
een rijtje zetten.
Pin je plan actie
Door mee te doen aan de Pin je Plan Actie
maakt u kans een waardebon van € 449 te
winnen. Op de deelnemerskaart van de Pin je
Plan Actie kunt u aangeven dat u de mogelijk te
winnen waardebon wilt besteden bij Gemeente
Borsele en komt u in aanmerking voor gratis
riool(huis)aansluiting t.w.v. € 500 bij aankoop
van bouwgrond. Deze actie is doorlopend
van donderdag t/m zaterdag. Uit de volledig
ingevulde Pin je Plan deelnemerskaarten
worden 10 winnaars gekozen.
Meer info: www.zeeuwsewoonmarkt.nl.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 10 september 2018 is een melding in het
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen
van het agrarisch bedrijf van M.C. Kloet
gelegen aan Maalweg 11 in Lewedorp. Het

betreft een melding voor het plaatsen van een
mestsilo met een inhoud van 1.282 m3 en een
mestzak met een inhoud van 1.000 m3.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen

inlichtingen worden ingewonnen bij RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51208096 of 0115745100. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180468.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAADSVERGADERING 4 OKTOBER 2018
Agendapunten:
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik
gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda / orde van de
vergadering
Mevrouw Stroosnijder (PVDA) geeft aan een
motie Vreemd aan de Orde van de dag in te
willen dienen. Deze motie wordt als agendapunt
9B toegevoegd.
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5. 
Voorstel van het presidium tot het vaststellen van de Verordening Burgerinitiatief
gemeente Borsele 2018
De Verordening Burgerinitiatief gemeente
Borsele 2018 wordt vastgesteld.
6. 
Voorstel tot het nemen van wijzigingsbesluiten van 8 gemeenschappelijke
regelingen
Besloten wordt de 8 gemeenschappelijke
regelingen te wijzigen en/of toestemming aan
het college (en de burgemeester) te verlenen om
de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen
nadat deze aan de raad zijn voorgelegd, conform
het advies van de VZG.

7. 
Voorstel tot het kennisnemen van de
concept Kadernota Sociaal Domein
Oosterschelderegio 2019-2022 en een
reactie hierop te geven
De raad neemt kennis van de nota en geeft
haar reactie op de concept Kadernota Sociaal
Domein Oosterschelderegio 2019-2022 mee
aan het college.
8. 
Voorstel tot het vaststellen van de
programmarapportage 2018
De programmarapportage 2018 wordt vastgesteld
en het positieve saldo wordt toegevoegd aan het
algemeen weerstandsvermogen.
9. Vragenuurtje
a. De heer Van ’t Westeinde (CDA) vraagt
wanneer het beleid voor energietransitie wordt
gerealiseerd om kleinschalige ontwikkelingen op
eigen terrein mogelijk te maken.
Wethouder Witkam antwoordt dat het beleid
voor plaatsing van zonnepanelen op erven in
het buitengebied momenteel wordt opgesteld.
Dit zowel op erven bij woningen als op erven
bij (agrarische)bedrijven. Dit voor het eigen
gebruik.
Medio
oktober/november
2018
zal het college hier een besluit opnemen.
Dit besluit zal ter kennisname aan de raad
worden voorgelegd. Voor op te richten

windturbines is een concentratiebeleid binnen
het Sloegebied. Verder staat er een solitaire
windmolen in de Borselenpolder en aan de
rand van de Bernardweg West, tegen de
zoom van het Sloegebied aan. Alle andere
locaties zijn momenteel uitgesloten, inclusief
de bedrijfsterreinen. Voor andere kleinschalige
ontwikkelingen hebben wij dus geen beleid en
zijn wij ook niet bezig om hiervoor beleid te
formuleren omdat hiernaar weinig vraag is.
b. Mevrouw Brilleman (PVDA) vraagt of
het college bereidt is om in overleg te gaan
met het college van Middelburg over de
verkeersafwikkeling van het Waterpark Veerse
Meer? Wethouder Witkam antwoordt dat
de plannen voor dit park niet nieuw zijn. De
verkeersinfrastructurele gevolgen hiervan zijn
echter niet eerder aan de orde geweest. Wij
hebben hierover contact opgenomen met de
verantwoordelijk portefeuillehouder van de
gemeente Middelburg met als doel samen op
te trekken v.w.b. de verkeersmetingen. Op
basis van die informatie kunnen wij een oordeel
vormen over de mogelijke gevolgen voor de
gemeente Borsele . Op dat moment geven
wij terugkoppeling aan de gemeenteraad en

ondernemen wij, afhankelijk van de uitkomsten,
aanvullende acties. Wel dient gezegd dat het
Waterschap hierin ook een belangrijke rol
speelt gezien het feit zij voor het merendeel
wegbeheerder zijn.
c. De heer De Putter (D66) vraagt of de
wethouder op korte termijn bereid is nader uitleg
te geven in een openbare informatiebijeenkomst
over het plan Plevier?
Wethouder Weststrate geeft aan dat zolang er
rondom het "Plan Plevier" nog veel vragen en
onduidelijkheden zijn een dergelijke bijeenkomst
niet zinvol te achten. Zijn aanbod om met een
notitie over het Plan Plevier te komen wordt niet
overgenomen.
Motie vreemd aan de orde van de dag:
Mevrouw Stroosnijder dient (mede namens de
fracties van D66, SGP/CU, OPA Borsele & CDA
) een motie vreemd aan de orde van de dag in.
De motie beoogt om bij staatssecretaris Harbers
en Premier Rutte te pleiten voor een verbetering
van de procedure met betrekking tot langdurig
verblijvende kinderen in Nederland. De VVD
fractie legt een stemverklaring af. De motie wordt
aangenomen. Alleen de LPB fractie stemt tegen.
10. Sluiting

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

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR V.D.S.
STAAL- EN MACHINEBOUW B.V.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
GROENSTRUCTUURPLAN OVEZANDE

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan V.D.S. Staal- en
Machinebouw, gelegen aan de Estlandweg 6 te
Nieuwdorp een reguliere omgevingsvergunning
hebben verleend voor het uitbreiden van
het aantal voertuigbewegingen ten behoeve
van het lossen van zand en bodemas voor
het project N62 voor een periode van 10
aaneengesloten weken.
De
omgevingsvergunning
kan
worden
ingezien tot en met 19 november 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 en
gedurende openingstijden in het gemeentehuis
te Heinkenszand.
Belanghebbenden
kunnen
tot
en
met 19 november 2018 tegen deze
omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar

Hoe combineren we biodiversiteit en maatregelen rondom klimaatverandering met het groen in
Ovezande? Graag gaan wij samen met u hierover in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst
over het groenstructuurplan Ovezande op dinsdag 23 oktober aanstaande. Komt u ook?

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 willen
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 Duurzame Huizen 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

maken bij de gemeente Borsele, Postbus 1,
4450 AA Heinkenszand. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift
hebben ingediend kunnen om een voorlopige
voorziening vragen. U richt het verzoek aan
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
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. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180441/00201153.

RAADSBIJEENKOMST
25 OKTOBER 2018
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. Tijdens
het gemeenteraadsspreekuur 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 25
oktober 2018, 12.00 uur een afspraak te
maken bij Ilona Vermue of Manon Sinke
(0113 238487)
20.00 uur fractievergaderingen

Locatie:		
Datum:		
Tijd: 		

Verenigingsgebouw ‘Trefpunt’, Ovezande
23 oktober 2018
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 Ovezande
Onderdeel van het basisdocument is een uitwerking per kern in de vorm van dorpsplannen.
In het dorpsplan Ovezande 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 23 oktober 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 drie 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 zo snel mogelijk aan te melden via
info@Borsele.nl. U kunt ook bellen naar 0113- 238 383.
Wij hopen u 23 oktober te mogen begroeten!

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Beeldenexpositie George Schade. Meer info: www.kunstuus.nl
Herfstmarkt, 10.00-14.00 uur
Spectra voorronde Podium de Klomp, 19.30 uur
Eutoberfest muziekvereniging Euterpe, 20.00 uur. Entree € 10,Mallard Wandeltocht, 07.30 - 17.00 uur. Meer info: www.mallardmars.nl
Herfstmarkt, 10.00-16.00 uur
Coraline Bäcker (schilderijen). Meer info: www.kunstuus.nl
vertellen. Ervaring met isolatie, warmtepomp,
zonneboiler,
gebruik
van
natuurlijke
materialen of een geheel energiezuinige

Locatie
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Kraayert Lewedorp
de Klomp Ovezande
De Stenge Heinkenszand
Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp
’t Kunstuus, Heinkenszand

woning? Deel deze kennis en ervaring door
je aan te melden voor de Duurzame Huizen
Route op 3 en 10 november. Aanmelden kan via

Datum
t/m 20 oktober
20 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober
24 okt t/m 17 nov

www.duurzamehuizenroute.nl/borsele.
Ieder ervaringsverhaal helpt anderen op
weg!

