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Dinsdag
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08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Minder groente, fruit en tuinafval in de
grijze container, dat wil de gemeente Borsele
bereiken met haar nieuwe campagne ‘Het is
groen, niet grijs’. Deze zomer staat een promotieteam op verschillende braderieën, weeken jaarmarkten in de Borselse kernen om
bezoekers te informeren en enthousiasmeren
over goede afvalscheiding en hergebruik van
gft-afval.
Zo krijgen bezoekers van de stand door middel
van een spel inzicht in welk afval waar moet.
Want moeten theezakjes, aardappelschillen,
kaaskorsten en vleesresten nu in de groene of
grijze container?
Met het spel kunnen deelnemers o.a. een koel-

kastthermometer en een eetmaatje voor het
afwegen van rijst en pasta winnen. Zo wordt
minder voedsel verspild en dus ook weggegooid.
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook
voor de portemonnee! De gemeente geeft tips
voor een frisse groene container en zij verloot
iedere maand een wormerie onder de mensen
die bij de stand interesse hebben getoond.
Met de wormerie kunnen inwoners zelf aan de
slag om gft-afval om te zetten naar compost.
Tot slot kunnen inwoners bij het promotieteam
een compostvat met korting bestellen.
U vindt de data en plaatsen waarop ons promotieteam aanwezig is op onze website:
www.borsele.nl/afval.

Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR MAATSCHAP
J.C.A. & C.M.E. VAN DEN DRIES
Burgemeester en wethouders van Borsele hebben
een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
Maatschap J.C.A. & C.M.E. van den Dries, gelegen
aan Stooflaan 13 te ’s-Heerenhoek. De aanvraag
heeft betrekking op de realisatie van een mestbassin met biofilter. Zij willen de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming
van het milieu.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage
van 20 juni tot en met 31 juli 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/of gedurende openingstijden
in het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand.
Een ieder kan tot en met 31 juli 2019 schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning 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 mevrouw
J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD
Zeeland, tel. +31(0)6 5120 4632 of 0115-745100.
De aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180408/00199776.

wethouder Weststrate overhandigt eerste wormerie aan de gelukkige winnares mevrouw Meulblok uit
Ovezande.

Van afval naar grondstof
De gemeente ziet dat afval vaak beter kan worden
gescheiden. In 2017 werd bijvoorbeeld 199 kg afval
per persoon via de restafvalcontainer ingezameld.
Maar bijna de helft van wat in de grijze container
zat, was gft.
Dat is zonde want gft-afval is een enorm waardevolle grondstof. Er wordt bijvoorbeeld biogas van

gemaakt of compost. Zit gft in de grijze container?
Dan wordt het samen met het restafval verbrand.
Als er minder gft-afval in de restafvalcontainer zit,
komt de gemeente dicht bij de doelstelling van
het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar
Grondstof), namelijk maximaal 100 kg restafval per
inwoner per jaar.

FIETSTRAINING VOOR RIDE FOR THE ROSES
Ook dit jaar organiseert Borsele Beweegt weer
fietstrainingen ter voorbereiding op de Ride for
the Roses.
Dit fietsevenement vindt dit jaar plaats op
zaterdag 15 september vanuit Goes en gaat deels
door de Zak van Zuid-Beveland. Doel van het evenement is om geld in te zamelen voor onderzoek
naar kanker. Dit jaar kan ingeschreven worden
voor vier verschillende routes; 10, 25, 50 of 100
kilometer. Hierdoor kan iedereen, jong en oud,
deelnemen.
Vanaf 2 juli kan er in de gemeente Borsele onder
begeleiding getraind worden. Elke dinsdagavond

om 19.00 uur wordt verzameld voor het gemeen
tehuis in Heinkenszand. Vervolgens wordt
gedurende de hele zomer wekelijks een rondje
gereden door het mooie Landschapspark
Borsele. Op die manier wordt iedereen klaargestoomd om op 15 september de door hem of
haar gekozen afstand te fietsen.
Iedereen kan deelnemen; jong en oud en
mensen met én zonder fietservaring. Fietsen op
een racefiets is gewenst, het dragen van een helm
verplicht. Deelname is gratis en op eigen
risico.

EVENEMENTENKALENDER
Stichting Beach Event 's-Heerenhoek, vrijdag 18.00-01.00 uur,
Terrein CZAV Werrilaan 's-Heerenhoek
zaterdag 12.00-01.00 uur		
Euterpe Afternoonconcert
Van Cittersbos, Eendvogelstraat Heinkenszand
Expositie Anke van den Bosch-Onrust (acryl schilderijen) en
’t Kunstuus Heinkenszand
Marga van Charldorp (Afrikaanse poppen)
Muziekfestival
Dorpsplein Nisse

28/29 juni
30 juni
19 juni t/m 13 juli
19 t/m 21 juli

RAADSVERGADERING
4 JULI 2019
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden
op donderdag 4 juli 2019 om 20.00 uur in de
raadzaal ’t Hof Stenevate te Heinkenszand.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3.	Vaststelling van de agenda/orde van de
vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel tot het vaststellen van de Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Borsele 2019
6.	Voorstel tot het instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de implementatie van het nieuwe organisatieconcept
7.	Initiatiefvoorstel D’66 en VVD Masterplan
Heinkenszand
8.	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor de aankoop van een vervallen
woning te ’s-Heerenhoek
9.	Voorstel tot het instemmen met de verordening Declaratiefonds
10.	Voorstel tot het niet indienen van een
plan nieuwe basisscholen en geen stichting openbare basisschool in de periode
2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023
11.	Voorstel tot het kennisnemen van de programmabegroting 2020 en de visie van de
GGD Zeeland en de zienswijze aan de GGD
kenbaar te maken
12.	Voorstel tot beschikbaarstelling van een
krediet voor het opknappen van de ontsluitingsweg van Maaiklinkhoek te Driewegen
13.	
Voorstel tot het instemmen met het
Toeristisch Recreatief actieplan 2019-2023
14.	Voorstel om in te stemmen met het ter
beschikking stellen van een krediet ter hoogte
van € 83.240 voor de realisatie van extra parkeergelegenheid aan de Merietestraat/Van
Steestraat in ’s-Heerenhoek in het kader van
de transformatieopgave van R&B Wonen
15.	Voorstel tot het vaststellen van de 4e begrotingswijziging van de programma-begroting
2019
16.	Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019
en een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming
2021-2023 van Sabewa Zeeland
17.	Voorstel tot het vaststellen van de jaarverantwoording 2018 van de gemeente Borsele en
het resultaat te bestemmen zoals is voorgesteld en de restant-investeringen en projecten voor 2019 te ramen
18.		 Vragenuurtje
19. Sluiting
Heinkenszand, 11 juni 2019
voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis
Wij publiceren onze
omgevingsvergunningen digitaal.
Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 17 mei 2019 is een melding ontvangen van
Koelbedrijf Vermue, gelegen aan Boerendijk 7 in
Heinkenszand. Het betreft een melding voor het
herbouwen van een fruitkoelhuis. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT190242.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
Mulders, C.L.P.M. medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51205993 of 0115-745100.
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CULTURELE RAAD BORSELE
Oeljebroelje zoekt vrijwilligers
Met Kleinkunst op Stoom nog maar net achter
de rug, is de werkgroep van de Culturele Raad
al weer volop bezig met het regelen van de
laatste zaken voor het Oeljebroelje festival op
zondag 11 augustus. Artiesten zijn geboekt,
kunstenaars zijn aangeschreven en de draaiboeken worden weer
bijgewerkt.

Ook in de week vóór de 11e hebben de leden van de werkgroep
het al druk met het schoonmaken en inrichten van het fort. Op de
dag zelf zorgen zij er voor dat de standhouders en muzikanten op
de goede plek terecht komen, dat er lunchpakketten zijn, leiden ze
het parkeren van fietsen en auto’s in goede banen, tellen hoeveel
mensen er in en uit gaan enz. enz.
Kortom: een drukke week voor onze werkgroepleden. Zij kunnen

dan ook wel wat assistentie gebruiken. Lijkt het u leuk mee te
werken tijdens een gezellig evenement met een
leuke groep mensen? Neem dan voor meer informatie contact met ons op. Dit kan door te bellen
met Anne-Marie Verwater (0113-238328) of een
mail te sturen naar
cultureleraad@borsele.nl.

INLOOPBIJEENKOMST BOUWLOCATIE
NOTEWEI/PADWEI OVEZANDE
Op 27 juni 16.00-19.00 uur houden Gemeente
Borsele en Projectontwikkelaar AM Zeeland
een inloopbijeenkomst voor de woningbouwplannen in een tent op de bouwlocatie Notewei/
Padwei Ovezande.
Van gemeente Borsele zijn een medewerkster
en wethouder Kees Weststrate aanwezig om
u informatie te geven over de bouwmogelijkheden op de bouwkavels van de gemeente.
Namens AM Zeeland zijn medewerkers
aanwezig om u informatie te geven over het
bouwplan Avondviolier.
Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen. Loop
daarom vrijblijvend binnen op 27 juni van
16.00-19.00 uur. Wij ontvangen u graag met een
hapje en drankje!
Ook kunt u zich nog aanmelden op de website
www.avondviolier.nl om de online enquête
in te vullen waarin u uw woonwensen voor
Ovezande kenbaar maakt!

Info over kavels gemeente
en beschikbare bouwgrond
• Energieneutraal en gasloos
• Erfpacht mogelijk
• Twee-onder-een-kap en rijwoningen
Bekijk het volledige aanbod op:
WWW.AVONDVIOLIER.NL

WWW.BORSELE.NL
T 0113-238588

ERFPACHT MOGELIJK
VOOR ALLE KAVELS!

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 6 JUNI 2019
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken/klankbordgroepen
De raad neemt kennis van de gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang 2018 en de jaarstukken 2018 van de Stichting Dorpsbusje
Ellewoutsdijk.
5. Voorstel tot het kennisnemen van de conceptjaarstukken 2018
van de Veiligheidsregio Zeeland, het uitbrengen van een positieve zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2019 en op
de programmabegroting 2020
De raad neemt kennis van de concept-jaarstukken 2018 van de
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) én brengt een positieve zienswijze
uit op de Programmabegroting 2020 en op de 2de begrotingswijziging 2019 van de VRZ, met de kanttekening dat de VRZ een financieel
gezonde en voorspelbare organisatie moet worden.
6. Voorstel om kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports en de gevoelens mee te geven aan de vertegenwoordigers in ZSP
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2018
van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports en geeft zijn
gevoelens mee aan de vertegenwoordigers in ZSP.
7. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het
Jubileum Borsele 50 jaar en het beschikbaar stellen van een
krediet
De raad stemt in met het plan van aanpak Jubileum Borsele 50 jaar
en stelt voor het jubileum een krediet van € 80.000,- beschikbaar.
8. Voorstel om bij het DB van GR De Bevelanden een zienswijze
in te dienen om geen bezwaar te maken tegen de jaarrekening
2018, 2e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting
2020-2023
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de jaarrekening 2018,
de 2e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 20202023. Bij het dagelijks bestuur wordt als zienswijze ingediend dat de
gemeenteraad besluit in te stemmen met de jaarrekening 2018, de
2e begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023
én dat eerst de toekomstvisie van GR De Bevelanden i.o.m. de raden
vastgesteld dient te worden voordat een directeur benoemd gaat
worden.
9. Voorstel tot het instemmen met de voortzetting van uitgifte
van woningbouwgrond en bedrijfsgrond in erfpacht voor
onbepaalde tijd

De gemeenteraad besluit in te stemmen met voortzetting van
uitgifte van woningbouwgrond en bedrijfsgrond in erfpacht voor
onbepaalde tijd. De VVD-fractie stemt tegen.
10. Voorstel tot het instemmen met de winst- en verliesneming
in de plannen van het grondbedrijf en de doorlooptijd van de
plannen Stadshoek Borssele, De Blikken 2 ’s-Heerenhoek en
Plataanweg Ovezande te verlengen
De gemeenteraad besluit winst en verlies te nemen in de plannen van
het grondbedrijf en de doorlooptijd van de 3 plannen te verlengen.
11. Voorstel tot het instemmen met het jaarrapport 2018, de 1e
t/m 5e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting
2020 van OLAZ en het daarover indienen van een positieve
zienswijze bij het bestuur van OLAZ
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het jaarrapport 2018,
de 1e t/m 5e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020
van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze bij het bestuur van
O.L.A.Z. in te dienen. Ook stemt de raad in om:
* voor 2019 de extra last van € 83.317 ten laste te brengen van het
algemeen weerstandsvermogen;
* bij het opstellen van de gemeentebegroting 2020 rekening te
houden met de tarieven/bijdragen zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z.;
* het tekort van € 137.370 te dekken door een verhoging van de
afvalstoffenheffing met ruim 5%.
12. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2018 van
de Zeeuwse Muziekschool, het instemmen met de begroting 2020 en het kennisnemen van de meerjarenbegroting
2021-2023
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken 2018 van de
Zeeuwse Muziekschool en stemt in met de begroting 2020 onder
voorwaarde dat de Zeeuwse Muziekschool vóór 1 december 2019
een plan van aanpak overlegt. Ook neemt de raad kennis van de
meerjarenbegroting 2021-2023.
13. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de Ontwerp
programmabegroting 2020 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de zienswijze op
de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio en de navolgende punten in de zienswijze mee
te nemen:
1. Zodra meer informatie over reële financiële effecten m.b.t. de
Wmo maatwerkvoorzieningen beschikbaar is, worden deze zo
spoedig mogelijk verwerkt in een 1ste begrotingswijziging;

2. Het opstellen van een financieel meerjarenperspectief op basis
van feitelijke gegevens;
3. Het innovatiebudget begeleiding maximeren op een vast bedrag;
4. De bestemming van de reserves beter onderbouwen. Reserves
zonder bestemming dienen te worden teruggestort naar de
gemeenten.
14. Voorstel tot het vaststellen v/h programma van eisen selectie
accountant voor de begrotingsjaren 2019-2021 en het
instemmen met de inkoopprocedure voor aanbesteding van
de accountantsdiensten begrotingsjaren 2019-2021
De gemeenteraad besluit het programma van eisen voor de selectie
van een accountant voor de begrotingsjaren 2019-2021 en bijbehorend controleprotocol vast te stellen en stemt in met de inkoopprocedure voor aanbesteding van de accountantsdiensten begrotingsjaren 2019-2021.
15. Vragenuurtje
De heer De Jong (SGP/CU) vraagt welke mogelijkheden de wethouder ziet om de Stichting Leergeld Oosterschelderegio bij hun goede
werkzaamheden te ondersteunen?
Wethouder Van de Plasse antwoordt dat de activiteiten van Stichting
Leergeld in samenwerking met de andere Bevelandse gemeenten
al worden gesubsidieerd. Dit is onderdeel van ons armoedebeleid.
Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een subsidieregeling
voor armoedebeleid. Onderdeel hiervan is dat we voor een aantal
jaren een vast bedrag willen subsidiëren zodat partijen weten waar
zij aan toe zijn en tijdig medefinanciers kunnen zoeken.
De heer De Putter (D66) zegt kennis genomen te hebben van de
zorg van de inwoners van ’s-Heer Abtskerke met betrekking tot
uitzicht op het bedrijventerrein De Poel in Goes. Op zijn vraag of het
college bekend was met deze ontwikkeling en of daarover overleg
is geweest met de gemeente Goes, antwoordt wethouder Witkam
dat deze ontwikkelingen bij de herziening van het bestemmingsplan afslag A58 en nieuwe aansluiting in Goes aan de orde zijn
geweest. De wethouder deelt de gevoelens van de inwoners van ’s
Heer Abtskerke. De wens van een groenstrook vindt hij begrijpelijk.
Dit vergt een investering van 250.000 euro. Waaruit dit moet worden
betaald is nog niet duidelijk
16. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/10-juni/20:00
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VERSPREIDING PLASTIC ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket over twee
weken
Over twee weken, de week van 8 juli, ontvangt u
weer een nieuw pakket plastic zakken van ons voor
de inzameling van het plastic verpakkingsafval.

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 of terugbrengen pakket plastic zakken
mogelijk in bijna alle dorpshuizen

Ophalen en brengen kan tijdens openingsuren
op de volgende adressen:

• Baarland dorpshuis ‘de Cameronian’;
• Borssele dorpshuis ‘Vijverzicht’;
• Driewegen dorpshuis ‘de Driesprong’;
•	’s-Gravenpolder Vrijwilligershuis,
Poelvoordestraat 1;
• ’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’

