Borsels Bulletin
14 NOVEMBER 2018 WEEK 46

FOTO BRAM BOONE

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
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

CULTURELE RAAD BORSELE
Dubbelinterview met Murat Isik en Chris Polanen in Bibliotheek Heinkenszand
Wees getuige, tijdens de literaire avond, van een bijzonder
dubbelinterview tussen de schrijvers Murat Isik en Chris Polanen.
De auteurs interviewen elkaar over hun romans, cultuur en
etniciteit, heimwee en schrijverschap.
Murat Isik heeft de Libris Literatuurprijs 2018 gewonnen met zijn
tweede roman Wees onzichtbaar, gebaseerd op zijn eigen jeugd
in de Bijlmer met een communistische, tirannieke vader. Chris
Polanen schreef een fascinerende debuutroman, Waterjager. Het
verhaal speelt zich af in zijn geboorteland Suriname.
Locatie en datum: bibliotheek Heinkenszand, Stengeplein
1, 22 november van 20.00-22.00 uur. Kaarten zijn online te koop bij de balie in
de bibliotheek te Heinkenszand, via de website van de bibliotheek Oosterschelde
(www.bibliotheekoosterschelde.nl) of bij boekhandel Het Paard van Troje te Goes. Deze
avond wordt georganiseerd door de Bibliotheek Oosterschelde, in samenwerking met de
Culturele Raad Borsele en de Seniorenraad Borsele.
C. Dumais maakt winnende foto “Borsele in al haar kleuren” oktober.
De jury beoordeelde de foto van de zwarte stiertjes in het heggengebied bij Nisse als sfeervol
en terug in de tijd. Het lijkt wel een schilderij. De zwart-glanzende koeien steken mooi af tegen
het groen van de door droogte aangetaste wei. Op de achtergrond een mooie lucht en nog net
zichtbaar de kerk. Met deze foto wint C. Dumais een waardebon van € 25,- en dingt zij mee naar
de jaarprijs van € 300,-.
Heeft u ook een mooie foto gemaakt in de gemeente Borsele, die past in het thema “Borsele in
al haar kleuren”? Stuur hem in via onze website www.cultureleraadborsele.nl en maak kans
op deze mooie prijzen.

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

RAADSBIJEENKOMSTEN
Voor de raadsinformatiebijeenkomst van
22 november aanstaande zijn de volgende
onderwerpen geagendeerd:
1.kaderstellende raad over lokaal gezondheidsbeleid
2. inforaad over museumbeleid

Sinds de zomer is er een nieuw boek over het
landschap van Borsele verkrijgbaar, getiteld
‘Polders en pleinen van het Landschapspark
Borsele’. Het boek is het resultaat van een
samenwerking tussen architectenbureau Bosch
Slabbers en de gemeente Borsele. Het laat in
woord en beeld zien hoe het unieke Borselse
landschap zich door de jaren heen heeft
gevormd.
Het boek ‘Polders en pleinen van het
Landschapspark Borsele’ (€ 39,50) is onder
andere te koop bij de gemeente en diverse
Zeeuwse boekhandels, waaronder the Read
Shop in Heinkenszand en het Paard van Troje
in Goes. Voor meer informatie neemt u contact
op met de gemeente via 0113 238 383.

35/45+ VOETBAL:
IETS VOOR JOU?

Deze bijeenkomst vindt plaats in de
raadsboerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate
9 in Heinkenszand. De avond begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 5 oktober 2018 is een melding ontvangen
van supermarkt Jumbo, gelegen aan Stenevate
2 in Heinkenszand. Het betreft een melding
voor het veranderen van het bedrijf. De EM-TÉ
supermarkt wordt omgebouwd naar een Jumbo
supermarkt. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180505. Inlichtingen kunnen

BOEK ‘POLDERS EN PLEINEN
VAN HET LANDSCHAPSPARK
BORSELE’

worden ingewonnen bij de heer J.G.F. van
Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31 (0)6 51200696 of 0115-745100.
Op 22 oktober 2018 is een melding ontvangen
van de Tandartsenpraktijk ’s Gravenpolder,
gelegen aan Schoolstraat 16 in 's-Gravenpolder.

Het betreft een melding voor het bijplaatsen van
één behandelstoel. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180521. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij de heer T.
Mattheij, medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31 (0)6 51208096 of 0115-745100.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Coraline Bäcker (schilderijen). Meer info: www.kunstuus.nl
’t Kunstuus Heinkenszand
Suffe tutten disco, 20:00 – 1:00 uur
Kiekieris ‘s-Heerenhoek
Spectra voorronde, Podium de Klomp, 19.30 uur
de Klomp Ovezande
Oudelandse Winterfair, zaterdag 14.00 - 21.00 uur en zondag 12.00 -17.00 uur Everingseweg 2G Oudelande
Concert Goldberg variaties van J.S. Bach door ‘La Chapelle Sauvage’.
Maartenskerk Baarland
Start om 20.00 uur. Toegang € 8,-, inclusief koffie /thee in de pauze.
Reserveren gewenst: dhr. Johan Vermin, tel. 0113-639620
of vermijn@kpnmail.nl
Intocht Sinterklaas, start: 14.15 uur
Heinkenszand, vanaf Dijkstede
Expositie Elly Wiegman, 13:30 – 16:00 uur
Kerkje Ellesdiek, Ellewoutsdijk
		
Van Moskou tot Myanmar, een ontdekkingsreis in woord en beeld.
Galerie G achtien 88,
Aanvang 15.00 uur. Entree € 6.-. Reserveren gewenst.
Oude Polderdijk 2, Baarland
Meer info: www.g-achttien88.nl
Dubbelinterview schrijvers Murat Isik ( Wees onzichtbaar) en
Bibliotheek Heinkenszand
Chris Polanen (de Waterjager). Aanvang 20:00 uur.
Kaarten à € 8,50 te reserveren bij de bibliotheek (0113-562626)
en boekhandel Het Paard van Troje te Goes
Sinterklaasintocht Lewedorp 14:30
Kerkplein Lewedorp
Sinterklaasintocht Ovezande, 15.00 uur
Soos de Klomp Ovezande
Barokmuziek, 15.00 uur. Entree € 6.-. Reserveren gewenst.
Galerie G achtien 88,
Meer info: www.g-achttien88.nl
Oude Polderdijk 2, Baarland
Winterfair Borssele, 17.00 uur
Plein Borssele
Winterfair Heinkenszand, 13.30 uur. Toegang gratis
De Stenge Heinkenszand
		

Datum
t/m 17 november
16 november
16 november
17 en 18 november
17 november

17 november
17 november,
8 en 15 december
18 november

Hoe oud je ook bent, voetbal gaat nooit
uit je bloed. 35/45+ voetbal is volop in
ontwikkeling. Borsele Beweegt ondersteunt
en stimuleert voetbalverenigingen deel te
nemen aan dit initiatief. Vanaf dit seizoen
zijn er verschillende Borselse teams actief
in de lokale competitie. Hierdoor zijn verre
uitwedstrijden niet nodig. Vind jij voetbal
ook zo leuk en wil jij je voetbalschoenen
(nog) niet aan de wilgen hangen? Doe dan
mee!
Op dit moment spelen voetbalverenigingen
Luctor Heinkenszand, De Patrijzen en SV
Hoedekenskerke/Kwadendamme mee in een
35/45+ competitie. Is er in jouw dorp een
andere voetbalvereniging actief? Bespreek
met hen de mogelijkheden om een team op te
richten en in te schrijven voor de competitie.
Wat is 35/45+ voetbal?
Bij 35/45+ voetbal nemen teams, bestaande
uit zeven spelers van 35 jaar of ouder, het op
een half speelveld tegen elkaar op. Niet het
presteren staat centraal, maar het recreatieve
voetballen met en tegen leeftijdsgenoten.
De competitie bestaat uit acht teams en elk
team speelt zeven wedstrijden. Er wordt
op donderdag- of vrijdagavond gespeeld
waardoor je in het weekend vrij bent.

24 november
25 november
25 november

Iets voor jou?
Voetbal je nog steeds, maar merk je dat de
tegenstanders steeds jonger worden? Of ben
je gestopt met voetbal, omdat je moeite had
om het spel bij te benen? Dan is 35/45+ voetbal
waarschijnlijk iets voor jou! Het tempo van
het spel ligt wat lager, dus het is makkelijker
mee te doen en vol te houden. Wat blijft is
met leeftijdsgenoten een potje voetballen en
na afloop iets drinken. En dit is alles in een
gemoedelijke sfeer en met respect voor elkaar.

27 november
30 november t/m
2 december

Meer info?
Bel met Chris Bras, verenigingsondersteuner
Borsele Beweegt: (0113) 238 383.

22 november

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

VERSPREIDING PLASTIC
ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket over
twee weken
In de week van 26 november ontvangt u
weer een nieuw pakket plastic zakken van
ons voor de inzameling van het plastic
verpakkingsafval.
Ophalen of
terugbrengen pakket
plastic zakken mogelijk in bijna alle
dorpshuizen
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van
gezinnen die extra zakken willen ontvangen
voor de inzameling van het plastic. Dat is
mogelijk. Tegelijkertijd zijn er ook inwoners
die zakken overhouden. Deze kunt ook
inleveren.
Ophalen en brengen kan tijdens
openingsuren op de volgende adressen:
•	Baarland		
Dorpshuis ‘de Cameronian’;
• Borssele		
Dorpshuis ‘Vijverzicht’;
• Driewegen 		
Dorpshuis ‘de Driesprong’;
• ’s-Gravenpolder dorpshuis
‘Ons Dorpsleven’;
• ’s-Heer Abtskerke
Dorpshuis ‘Versvliet’;
• ’s-Heerenhoek		
‘de Jeugdhoeve’;
• Heinkenszand		
de balie van het gemeentehuis;
• Hoedekenskerke
Dorpshuis ‘de Griend’;
• Lewedorp		
dorpshuis ‘de Zandlôôper’;
• Nieuwdorp		
Dorpshuis ‘Ammekore’;
• Nisse			
Dorpshuis ’t Durpsuus’;
• Oudelande		
Dorpshuis ‘d’n Ostpit’;
• Ovezande		
Dorpshuis ’t Trefpunt’

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

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 1 NOVEMBER 2018
1. Opening
Afwezig: de heer J. Burgers (VVD)
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
De door de heer Verkuil (SGP/CU) aangekondigde motie vreemd aan
de orde van de dag wordt conform het reglement van orde behandeld
bij agendapunt 12.
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
n.v.t.
5. Voorstel om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen
voor het IKC-fonds
De raad stelt een bedrag van € 50.000,- beschikbaar voor het IKCfonds onder voorwaarde dat Kibeo eenzelfde bedrag toevoegt.
6. Voorstel tot het instemmen met de bestuursrapportage 2018, 3e
begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 van GR
de Bevelanden
De raad besluit om bij het dagelijks bestuur van GR de Bevelanden als
zienswijze in te dienen dat zij instemt met de bestuursrapportage 2018,
3e begrotingswijziging en 1e begrotingswijziging 2019.
7. Voorstel tot het instemmen met het benodigde aanvullend
budget voor het beheer- en herbeplantingsplan dorpsbossen
Borsele t.l.v. de reserve Sloerand, de Reserve Kwaliteit Openbare
Ruimte en uit het algemeen weerstandsvermogen
De raad besluit het budget ter beschikking te stellen ten behoeve van
het realiseren van het beheer-en herbeplantingsplan dorpsbossen
Borsele t.l.v. de reserve Sloerand, de reserve kwaliteit Openbare
Ruimte en uit het algemeen weerstandsvermogen.
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor het
onderhoud van bruggen naar aanleiding van de
instandhoudingsinspectie kunstwerken

De raad besluit tot het vervangen van diverse bruggen naar aanleiding
van de instandhoudingsinspectie kunstwerken én stemt in met de
financiële consequenties en de voorgestelde dekking.
9. Voorstel tot het instemmen met de begrotingswijziging RUD
Zeeland 2019 in verband met het uitvoeren van asbesttaken en
het indienen van een zienswijze ten aanzien van het aandeel
overheadkosten in het tarief
Ingestemd is met de begrotingswijziging 2019 RUD Zeeland in verband
met de uitvoering reguliere asbesttaken. Tevens dient de raad de
volgende zienswijze in: niet in te stemmen met het aandeel van 34%
overheadkosten.
10. Voorstel tot het vaststellen van de 9e wijziging van de
programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Borsele
De raad stelt de 9de wijziging van de programmabegroting 2018-2021
vast.
11. V
 oorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019
en meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Borsele
De raad stelt de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting
2019-2022 vast. De VVD-fractie legt een stemverklaring af.
12. Vragenuurtje
De heer Verbrugge vraagt aandacht voor mensen met een baan
en een zodanig inkomen dat zij onder de armoedegrens vallen.
Wethouder Van de Plasse antwoordt dat de problematiek volop haar
aandacht heeft en dat waar mogelijk en nodig beleid wordt ontwikkeld
en verstevigd.
De heer Verkuil (SGP/CU) dient een motie vreemd aan de orde van de
dag in over het opstellen van een integraal plan om de herdenkingen
van de slag om de Schelde op te stellen. De motie wordt ondertekend
door alle fracties en daarmee aangenomen.
13. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op: https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/01-november/20:00

INFO-AVOND MASTERPLAN NIEUWDORP OP 19 NOVEMBER
Op maandag 19 november a.s. bent u vanaf
19:30 uur van harte welkom in dorpshuis
Ammekore. Eerst is er een inloopspreekuur
waarin u geïnformeerd wordt over het
GroenStructuurPlan Nieuwdorp.
Op 11 juli 2018 is er een informatiebijeenkomst
geweest
over
het
GroenStructuurPlan
Nieuwdorp. Tijdens deze goedbezochte avond
is samen met inwoners nagedacht over hoe

Nieuwdorp er in de toekomst uit kan gaan zien.
In drie workshops is nagedacht over de thema’s
klimaatadaptie, biodiversiteit en groenstructuur.
De opmerkingen en input van inwoners
verwerkten wij in het GroenStructuurPlan voor
Nieuwdorp. Het plan ligt na 19 november nog
zes weken ter inzage, tot 31 december in het
gemeentehuis. Voor meer informatie hierover
kunt u contact opnemen met Lennard Openneer
: 0113-238469.

Vanaf 20:30 uur staat deze avond in het teken
van de ontwikkelingen rondom het Masterplan
Nieuwdorp. Hierbij gaan onder andere de
dorpsraad, bedrijven, de gemeente en andere
betrokken partijen met elkaar in gesprek over
de wijze waarop we Nieuwdorp energieneutraal
en klimaatbestendig kunnen maken.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen op 19
november a.s.

