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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

PERSOONLIJKE
AFVALKALENDER 2019:
ALLEEN OP AANVRAAG OP
PAPIER
Wij bezorgen de afvalkalender niet meer
huis-aan-huis. Deze kunt u terugvinden
op onze website. Daar kunt u de kalender
eenvoudig downloaden en printen:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. 
Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder ‘downloads’ voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in PDF-formaat (eerste
optie)
Kalender downloaden op uw telefoon
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. 
Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder downloads voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in iCal-formaat (tweede
optie)
6. Sla in één keer alle ophaaldata op in de
agenda op uw telefoon.

WAAR STAAT DE GEMEENTE BORSELE?
Als gemeente werken we voortdurend aan
het verbeteren van onze dienstverlening.
Daarom laten wij het onderzoek ‘Waar
staat je gemeente’ uitvoeren onder onze
inwoners. De resultaten moeten ervoor
zorgen dat gemeentelijke plannen en de
dienstverlening beter afgestemd worden op
de behoeften van inwoners.

Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners de
vragenlijst invullen, zodat wij een goed beeld
krijgen hoe inwoners over de woonomgeving
en de dienstverlening denken. De vragenlijst
kan tot 16 februari 2019 worden ingevuld. De
aangeschreven inwoners kunnen de vragenlijst
ook digitaal invullen.

Wat vinden de inwoners van Borsele van de
voorzieningen in de gemeente? Betrekken wij
hen voldoende bij het maken van plannen?
Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om
op die vraag het antwoord te krijgen, nemen
we deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je
Gemeente’.

Doordat meerdere gemeenten meedoen aan
het onderzoek, biedt dat de mogelijkheid om
resultaten met elkaar te vergelijken. Zo krijgen
we niet alleen de mening van de inwoners over
de algemene dienstverlening, maar kan ook
geanalyseerd worden hoe de resultaten zich
verhouden tot die van de andere deelnemende
gemeenten.

Afgelopen week ontvingen 2400 willekeurig
gekozen inwoners van 18 jaar en ouder een
vragenlijst. De onderwerpen waar wij graag de
mening van onze inwoners over willen weten
zijn het woon- en leefklimaat, de relatie tussen
inwoner en gemeente, directe dienstverlening
en zorg en welzijn.

We voerden hetzelfde onderzoek ook in 2014 in
2016 uit. We gaan de resultaten vergelijken met
deze eerdere onderzoeken.
Waar de gemeente Borsele staat, wordt in
april 2019 bekend. De resultaten worden
gepubliceerd op www.borsele.nl en op
www.waarstaatjegemeente.nl.

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 28 oktober 2018 is een melding ontvangen
van de gemeentewerkplaats Borsele, gelegen
aan Dorpsstraat 102a in Heinkenszand. Het
betreft een melding voor het plaatsen van
een opslagvoorziening voor brandstoffen.
De melding is geregistreerd onder nummer
W-AOV180487. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij T. Mattheij, medewerker van
RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51208096 of
0115-745100.

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.
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.

CULTURELE RAAD BORSELE
FOTOWEDSTRIJD GEMEENTE BORSELE: DOET U MEE?
H. Schot winnares fotowedstrijd ‘Borsele in al haar kleuren’ december
De
laatste
winnende
foto van het jaar 2018 is
gemaakt door H. Schot
tijdens een voorgaande
winter bij de Zwaakse
Weel. Ondanks de geringe
kleuren is het toch een
kleurrijk geheel. Een mooi
winters plaatje, dat bijna
een schilderij lijkt. Met deze
foto wint zij een waardebon
van € 25,- en dingt zij mee
naar de jaarprijs ter waarde
van € 300,-. De winnaar
hiervan zal in de komende
maanden bekend worden
gemaakt.

Vrijdag 25 januari, 10.30 - 15.00 uur
Lunch bij vliegveld Midden Zeeland,
Arnemuiden
Kosten: € 10,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Maandag 28 januari, 12.00 -17.30 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
Donderdag 31 januari, 12.00 - 17.30 uur
High Tea in Slot Oostende, Goes		
Kosten: € 22,50 incl. high tea en twee
drankjes (koffie/thee/fris). (speciale prijs)
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.

Nieuw thema fotowedstrijd: ‘Vrijheid in Borsele’Ook in 2019
organiseert de Culturele Raad Borsele in samenwerking met de
gemeente weer een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Vrijheid
in Borsele’. Vrijheid omvat veel meer dan alleen bevrijding. Het
is ook bewegingsvrijheid, gastvrijheid, keuzevrijheid, de vrijheid
in de natuur...
Borsele is een veelzijdige gemeente. Er is mooie natuur en
industrie. Er zijn rustige gebieden en veel leuke activiteiten. Borsele
is een prettige gemeente om te wonen, maar ook aantrekkelijk
voor toeristen. Iedereen vindt andere onderwerpen en beelden
interessant. Wij zijn benieuwd wat uw invalshoek is. Stuur uw foto
in via de website van de Culturele Raad Borsele www.cultureleraadborsele.nl en maak ook
kans op een van de mooie prijzen.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat
ingeschreven.

Komt u er niet uit?
Laat het ons weten via info@borsele.nl.
Dan sturen wij u een digitale versie.
Vermeld in uw mail uw postcode en
huisnummer.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten.
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat adres staan ingeschreven. De betrokken persoon is
verplicht tot het doen van aangifte van verblijf en adres of adreswijziging.

Geen computer?
Neem dan contact met ons op via nummer
0113-238383, met het verzoek om een
uitgeprinte kalender. Wij sturen u deze dan
toe.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie gemotiveerd
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450
AA Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam en adres, dagtekening, het besluit waar u bezwaar
tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Het betreft de volgende persoon: Dhr J.J.W. Brouwn 01-02-1985

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer
0113-238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

OEFENING RONDOM
KERNCENTRALE BORSSELE
Op donderdag 24 januari oefenen politie
en Defensie in de directe omgeving van de
kerncentrale Borssele. Zij oefenen een scenario
waarbij terroristische dreiging vraagt om extra
beveiliging van de kerncentrale. Hiervoor
komen drie bewakingseenheden van de politie
en een peloton van ‘13 Lichte Brigade van de
Koninklijke Landmacht’ uit Oirschot in actie.
De TOMT-oefening (Tactische Oefening met
Troepen) is gericht op de samenwerking tussen
politie, Defensie en de beveiligingsorganisatie
van de kerncentrale. Overlast voor omwonenden
of weggebruikers in de omgeving van de
centrale wordt zoveel mogelijk beperkt. In de
omgeving van de centrale zullen politie- en
defensiemedewerkers en materieel zichtbaar zijn.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Carnavalskledingbeurs, 10.00-15.00 uur
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp
Expositie aquarellen Jopie Minnaard, uit het boek
’t Kerkje Ellesdiek
'Openbaeringen in beeld', van 13.30 - 16.00 uur		
Filmmiddag Seniorenraad. Aanvang 14:30 uur.
Film wordt nog nader bekend gemaakt.
Meer info via www.vrijwilligershuis.nl
Dorpshuis Versvliet ’s-Heer Abtskerke

Datum
26 januari
2, 16 en 23 februari

15 februari

V E R V O L G P A G I N A
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BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN MAATWERKVOORSCHRIFTEN VOOR
STRANDBRASSERIE DE LANDING

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij op grond van artikel
2.20, eerste lid van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen
ten behoeve van Strandbrasserie De Landing,
gelegen aan de Zeedijk 7 te Baarland. De
maatwerkvoorschriften hebben betrekking op
het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tot en met 5 maart

2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 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.

LEGE BATTERIJEN? ONTVANG
GRATIS EEN BATTERIJ
BEWAARBOX!

Voor nadere informatie en het opvragen van
stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J.
Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. Het
besluit staat geregistreerd onder nummer
W-MWP190002/00210578.

PRAAT MEE OVER HET GROEN IN LEWEDORP!
Denkt u graag mee over het groen in uw
woonomgeving? Dan bent u op woensdag 30
januari van harte welkom! Graag gaan wij samen
met u in gesprek over het Groenstructuurplan
Lewedorp. Uw inbreng of ideeën kunt u op
deze avond aan ons meegeven. U kunt zich tot
vrijdag 25 januari aanmelden.
Locatie: Dorpshuis de Zandlôôper
Datum: 30 januari 2019
Tijd:
19:15-21:30 uur
Programma
19:15 Ontvangst met koffie/thee
19:30 Opening wethouder Witkam
19:45 Toelichting basisdocument
20:05 Pauze
20:15 Workshops
21:30 Afsluiting
Wat gaan we doen?
Aan de hand van drie thema’s biodiversiteit,
klimaatadaptatie en groenstructuur gaan we

tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek
in verschillende workshops. Ook is de
klimaattafel aanwezig. Met de klimaattafel kunt
u zelf zien wat intensievere regenbuien voor
overlast geven, maar ook welke maatregelen
helpen om de gevolgen hiervan tegen te gaan.
Wat is het dorpsplan Lewedorp?
Met uw inbreng stellen wij het dorpsplan
Lewedorp op. Hierin leggen we belangrijke
groenstructuren vast. Welke groene ruimte in
uw omgeving waardeert u hoog? Werkt het
groen in de zomer verkoelend? Mist u groen in
Lewedorp? Waar kunnen we met extra groen
eventueel water opvangen in de strijd tegen
wateroverlast? Deze en andere vragen komen
aan de orde in de workshops.
Waar vind ik het basisdocument
Groenstructuurplan?
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd

met het basisdocument Groenstructuurplan
gemeente Borsele 2017-2037. Het dorpsplan
is een uitwerking per kern. Het basisdocument
geldt voor alle 15 kernen in de gemeente.
De nadruk in het basisdocument ligt op de
volgende doelstellingen:
- opvangen effecten klimaatveranderingen;
- vergroten van de biodiversiteit;
- verbeteren groeiplaats bomen.
U vindt het basisdocument op de website van
de gemeente Borsele.
Hoe meldt u zich aan?
Voor een goede organisatie willen wij u
vriendelijk vragen u aan te melden op
info@Borsele.nl.
U kunt ook bellen naar 0113- 238 383.
Wij hopen u 30 januari te begroeten!
Met vriendelijke groet, Arno Witkam, wethouder

Overal waar je batterijen koopt, kun je ze kwijt!
Zoals bij de supermarkt, bouwmarkt of drogist.
Het is belangrijk om lege batterijen in te leveren,
omdat batterijen gerecycled kunnen worden.
Grondstoffen worden uit de batterijen gehaald,
waarmee nieuwe producten gemaakt worden
zoals een kaasschaaf, fiets of pan.
Om inwoners van de gemeente Borsele
hierover te informeren staat het team van Stibat
op zaterdag 2 februari van 9:30 tot 17:00 uur
bij de Coop supermarkt in ‘s-Gravenpolder.
Dit is een herhaalde actie. U kunt informatie
verkrijgen over de batterijenrecycling, over
Stibat zelf en natuurlijk over alle inleverpunten
in de buurt. Iedereen die langskomt, ontvangt
een handige gekleurde Batterij Bewaarbox. Zo
slingeren die lege batterijen niet meer overal
door het huis. Wel zo gemakkelijk!
Meer weten? Ga naar www.legebatterijen.nl

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 10 JANUARI 2019
1. Opening
Afwezig: De heer Boekholt (VVD)
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Dijksterhuis.
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering .
De heer De Putter (D66) meldt een motie vreemd aan de orde
van dag in te willen dienen. Deze motie wordt na het vragenuurtje
behandeld.
4. Ingekomen stukken/klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. 
Voorstel tot het beschikbaar stellen van incidentele
middelen voor de implementatie van Zaakgericht Werken
in Borsele 2019
De raad besluit om de in de programmabegroting 2019
gereserveerde incidentele middelen van € 65.000 voor
Zaakgericht Werken te gebruiken voor dekking van de dubbele
licentiekosten en de inzet van een externe projectleider voor de
implementatie van Zaakgericht Werken in Borsele.
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van €
63.300 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
De raad besluit het benodigde budget ter beschikking te stellen
ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor de aanschaf van een VTH-systeem (Squit XO).
7. 
Voorstel tot het instellen van een projectbudget
onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
De
raad
besluit
tot
een
projectbudget
onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019-2022. Het restant van het
projectbudget van de periode 2011-2019 ad € 17.500 wordt
hierin gestort, evenals de jaarlijkse rijksbijdrage GOAB en het
jaarlijks gemeentelijke budget.
8. 
Voorstel tot het verlengen van de lokale paragrafen
Jeugd, Wmo en Gezondheid 2015-2018 tot 2020 en
instemmen met het produceren van een integrale lokale
paragraaf Sociaal Domein
De raad stemt in met het verlengen van de lokale paragrafen
Jeugd, Wmo en Gezondheidsbeleid 2015-2018 met één jaar tot
2020 én met het voorstel tot het produceren van een integrale
lokale paragraaf Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Gezondheid.)
9. 
Voorstel tot het geven van een gemotiveerd
positief gezamenlijk en eensluidend advies over de
representativiteit van het Programma Beleidsbepalend
Orgaan (PBO) van Stichting Streekomroep de Bevelanden
De raad besluit het Commissariaat voor de Media een
gemotiveerd positief advies te geven over de representativiteit
van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van Stichting
Streekomroep de Bevelanden. De VVD-fractie stemt tegen.
10. 
Voorstel tot het instemmen met de aankoop van een
perceel grond aan het Steketeepad te Nieuwdorp
De raad stemt in met de aankoop van een perceel grond
aan het Steketeepad te Nieuwdorp en gaat akkoord met de
verwervingslasten.
11. Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van
de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente
Borsele
De raad stelt de eerste wijziging van de programmabegroting
2019-2022 van de gemeente Borsele vast.
12. Vragenuurtje
1. De heer Kooiker (LPB) spreekt zijn verbazing en ongenoegen
uit over het gegeven dat Lidl de in het openbaar gehouden
presentatie over de plannen in Heinkenszand niet
beschikbaar stelt. Nu de Lidl geen openheid van zaken wilt
geven vraagt hij zich af of dit bedrijf nog het vertrouwen heeft
van het college. Wethouder Weststrate geeft aan dat het hem
ook niet duidelijk is waarom de Lidl deze presentatie niet wil

verstrekken, Het college kan het bedrijf ook niet dwingen.
Dat neemt niet weg dat het college geen redenen heeft dat
de Lidl een onbetrouwbare partij is. De voorbereidingen
voor de bestemmingsplanprocedure worden accuraat
nageleefd. Bovendien zijn er contractuele waarborgen in de
overeenkomst met het bedrijf.
2. 
Mevrouw Koeleman (CDA) vraagt naar de stand van
zaken m.b.t. de rondweg Hoedekenskerke. Wethouder
Witkam antwoordt dat het onderzoek naar de ‘rondweg
Hoedekenskerke’ is uitgevoerd. Aan de hand van
verkeersmetingen, kentekenonderzoek en het opstellen van
een verkeersmodel hebben wij getracht inzichtelijk te maken
of de aanleg van een rondweg inderdaad oplossing biedt voor
de ervaren verkeersknelpunten. Wij verwachten medio 2019
de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.
3. Mevrouw Stroosnijder (PVDA) : N.a.v. onderzoeken in andere
gemeentes over de matige handhaving van o.a. PGBsubsidies stelt zij de vraag hoe het bij ons in Borsele geregeld
is. En of er fraude bekend is of juist niet. Wethouder Van
de Plasse antwoordt dat fraudegevallen op rechtmatigheid
binnen de zorg worden getoetst en er wordt gewerkt aan
een gezamenlijke aanpak binnen GR De Bevelanden.
Op dit moment zijn er v.w.b. de gemeente Borsele geen
fraudegevallen bekend. Mochten er zich vermoedens van
fraude voordoen, dan worden deze uiteraard onderzocht.
4. De heer Van ’t Westeinde (CDA) informeert naar de festiviteiten
die worden georganiseerd rondom het 50-jarig bestaan van
de gemeente Borsele in 2020. Burgemeester Dijksterhuis
antwoordt dat de plannen voor het 50-jarig bestaan dit jaar
worden vormgegeven. Deze zullen later in het jaar aan de
raad zal worden voorgelegd. De plannen komen tot stand met
de input uit de samenleving.
5. De heer Kampstra (CDA) vraagt aandacht voor een zorgvuldig
proces (i.o.m alle betrokkenen) m.b.t. het onderzoek dat
wordt gedaan naar locaties waar de stroom van IJmuiden Ver
(wind op zee) aan kan sluiten op het net.
	Wethouder Weststrate geeft aan dat een en ander nog pril is
maar dat het ministerie van EZK de dialoog is aangegaan met
provincies en gemeenten die mogelijk in beeld zijn m.b.t. de
afvoer van de in de toekomst op te wekken elektriciteit uit de
windenergiegebieden IJmuiden Ver. I.v.m. dat laatste gebied
is Borsele betrokken bij deze dialoog.
	
In deze overleggen is inmiddels aandacht gevraagd
voor randvoorwaarden van de gemeente Borsele zodat
dit geen negatieve inbreuk heeft op het groenproject het
Sloe. Het initiatief vloeit voort uit rijksbeleid waar ook de
verantwoordelijkheid ligt voor het proces. Uiteraard wordt de
raad nauw bij deze ontwikkelingen betrokken.
6. De heer van Hekken (LPB) informeert naar de inbreng van
Borsele bij de VNG over het klimaatakkoord. Wethouder
Witkam antwoordt dat de VNG gemeenten vertegenwoordigt,
onder andere bij de ontwikkeling van het klimaatakkoord.
Zo heeft de VNG gemeenten vertegenwoordigd bij de
zogenaamde klimaattafels. Zowel ambtelijk als bestuurlijk
wordt de inbreng van gemeenten, alsook die van Borsele,
meegenomen in deze vertegenwoordiging. Consultatie van
gemeenten is op verschillende manieren georganiseerd
tijdens een zogenaamde ‘bestuurlijke roadshow’ zoals
aangekondigd in de VNG ledenbrief van 17 juli 2018. Onze
gemeente was vertegenwoordigd bij deze bijeenkomsten.
Aanvullend is specifiek voor de ontwikkeling van de Regionale
Energie Strategie een aantal ambtelijke en bestuurlijke
(informatie)bijeenkomsten in de regio georganiseerd. Ook
hier waren wij vertegenwoordigd. Aanvullend hierop heeft de
VNG haar leden schriftelijk akkoord gevraagd ten aanzien van

een aantal randvoorwaarden. Randvoorwaarden die de VNG
namens haar leden aan het Rijk voorlegt. Deze zijn verwoord
in de ledenbrief van 2 november 2018 en hebben betrekking
op de gemeentelijke bevoegdheden, de zorgvuldigheid en
betaalbaarheid van de energietransitie en de gemeentelijke
uitvoeringslasten. Het college heeft op 18 december jl.
ingestemd met het gestelde in deze ledenbrief. Tijdens de
bijeenkomst van de VNG omtrent de meerjarenvisie energie
en klimaat 2020-2024 van 14 november in Vlissingen is
ook specifiek over energietransitie gesproken. In de visie
is ook de heer Smits (LPB) aan het woord waarin hij de
oproep doet voor meer pilotprojecten. Met Nieuwdorp is
hij op zijn wenken bediend. Tijdens andere ambtelijke/
bestuurlijke bijeenkomsten is actief aandacht gevraagd voor
het verdelingsvraagstuk (iedereen moet de energietransitie
kunnen betalen), het faciliteren van gemeenten (we
moeten onze rol ook uit kunnen voeren, juridisch maar ook
financieel en organisatorisch), belemmerende wetgeving
(bijv. warmtewet), besluitvorming (een gemeente en haar
college en raad moeten wel kunnen blijven beslissen over
de dingen waarover zij gaat (bijvoorbeeld locaties zon en
wind), planning (er ligt veel tijdsdruk op), draagvlak e.d.
Wij verwachten dat het klimaatakkoord ook onderwerp van
gesprek zal zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering van
2019. En verder heeft het ambtelijk kernteam van de RES
het verzoek neergelegd om binnenkort de gemeenteraad te
informeren over de stand van zaken.
Motie vreemd aan de orde van de dag
De heer De Putter dient een motie vreemd aan de orde van de
dag in waarin het college wordt opgeroepen om als teken van
steun aan burgers die zich gekwetst voelen door de Nashvilleverklaring, op 21 januari 2019, de internationale knuffeldag, de
regenboogvlag te hijsen. Na discussie zijn hierbij de navolgende
stemverklaringen afgelegd: SGP/CU: “verklaart dat we het eens
zijn met de titel van de motie en de punten zoals genoemd onder
het kopje “is van oordeel dat”. De reden dat we deze motie niet
mede ondertekenen is omdat de motie niet thuis hoort in deze
raad en uitvoering verdere polarisatie, verdeeldheid en onrust
in de samenleving veroorzaakt en leidt tot het over en weer
elkaar bestoken met statement politiek i.p.v. te werken aan een
samenleving waarin we met elkaar het gesprek aangaan, zoals
de burgemeester in zijn toespraak zei”.
LPB, de heer Van Hekken; “het is een principiële zaak die niet
thuishoort in de raadsvergadering”. De heer Kooiker (LPB) vult
hierop aan dat “hij niet houdt van op deze manier de bühne te
bereiken en incidenten- politiek”. Fractie discipline is niet van
toepassing.
CDA, de heer van ’t Westeinde is van mening dat het niet de
plaats is om deze politiek te bedrijven. Fractie discipline is
niet van toepassing. CDA, de heer Vermeulen; ondanks dat
hij volledig achter de inhoud van de motie staat, vindt hij de
raadszaal niet de plek waar dit thuis hoort.
Mevrouw Brilleman (PVDA) is het eens met het onderdeel ‘is
van oordeel dat’, zoals verwoord in de motie, maar vindt een
motie om de vlag uit te hangen een te zwaar middel.
Voor de motie stemden de fracties van D66, PVDA, OPA B, VVD
en de CDA-leden Hoogerland, Koeleman, Van ’t Westeinde en
Kampstra. Tegen de motie stemden de fracties van de SGP/
CU, LPB en het CDA-lid Vermeulen. Omdat de stemmen
staakten, wordt het nemen van een beslissing over dit voorstel
overeenkomstig artikel 32 lid 4 van de Gemeentewet uitgesteld
tot de volgende raadsvergadering.
13. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op: https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/10-januari/20:00
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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 31
januari, 12.00 uur een afspraak te maken bij
Ilona Vermue of Manon Sinke (0113-238487).
20.00 uur fractievergaderingen

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BEHEER HOF VAN ZEELAND
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben
een
aanvraag
ontvangen
om
vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van Beheer Hof
van Zeeland, gelegen aan de Hof van Zeeland
te Heinkenszand.
De aanvraag heeft betrekking op het opslaan
van bestrijdingsmiddelen, oliën, benzine en
diesel. Zij willen de omgevingsvergunning
verlenen met voorschriften ter bescherming van
het milieu. De ontwerp-omgevingsvergunning

ligt ter inzage van 23 januari tot en met 6 maart
2019:
-	
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.
Een ieder kan tot en met 6 maart 2019,
schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp-

omgevingsvergunning indienen bij RUD Zeeland
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan
worden verzocht persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. In deze periode kunnen ook
mondelinge zienswijzen worden ingebracht.
Hiervoor wordt gelegenheid geboden na
telefonische afspraak.
Enkel belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten

geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerp-omgevingsvergunning en de adviseurs
die advies hierover hebben uitgebracht kunnen
later beroep instellen.
Voor nadere informatie en het opvragen van
stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J
Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31(0)6-51206349 of 0115-745100.
De aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180452/00201704.

