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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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

PROGRAMMA

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

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

WEGWERKZAAMHEDEN STENEVATE
Op maandag 23 en dinsdag 24 september krijgt een
gedeelte van de Stenevate een nieuwe asfaltlaag.
Het gaat om het gedeelte van de Stenevate vanaf
de raadsboerderij van de gemeente tot net voorbij
de afslag Gulderoedestraat. Ook voeren we werkzaamheden uit aan het fietspad ter hoogte van de
fietstunnel. Deze werkzaamheden leiden tot hinder
voor automobilisten en gebruikers van busvervoer.
Verkeershinder
Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het
fietspad. Ter hoogte van de fietstunnel leiden verkeersregelaars het fietsverkeer via de rotonde de
polder in. Het weggedeelte tussen de raadsboerderij tot en met de afslag Gulderoedestraat wordt op
beide dagen afgesloten voor het overige verkeer.
Omleidingen vinden plaats via de Dorpsstraat. Kijk
op de pagina over wegwerkzaamheden voor informatie over de omleidingen.
Bus rijdt alleen via halte Heinkenszandseweg
In verband met de verwachte drukte in de
Dorpsstraat, is besloten dat de bussen van
Connexxion op maandag 23 en dinsdag 24 september niet via de haltes aan de Eendvogelstraat en
Stenevate rijden. De bus rijdt op die dagen alleen
op de halte Heinkenszandseweg ter hoogte van de
Westdijk.

RAADSBIJEENKOMST 26 SEPTEMBER 2019
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 26 september 12.00 uur een
afspraak te maken bij Ilona Vermue of Manon Sinke
(0113 238487).
20.00 uur fractievergaderingen

19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.30 uur
21.15 uur

Inloop
Welkom door wethouder Weststrate
Toelichting proces B2030
Toelichting diverse werkgroepen
Mogelijkheid tot vragen
Afsluiting

Opvoeden doe je samen!

In de week van de opvoeding organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin voor jou de volgende activiteiten
Gezond opgroeien en opvoeden
Welke afspraken maak jij met je kind over tv kijken,
op de computer of tablet spelen?
Wat vind jij belangrijk dat je kind dagelijks eet?
Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de workshop ‘gezond
opgroeien en opvoeden’. Aan de hand van verschillende stellingen gaat u
samen met andere ouders en zorgprofessionals in gesprek. Deze activiteit
vindt plaats in samenwerking met de GGD Zeeland, kinderoefentherapeut,
opvoedcoach, leefstijlcoach, Kibeo en een diëtiste.

voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De kleintjes
zijn van harte welkom om te komen spelen!
dinsdag 8 oktober 2019
14.30-15.30 uur of 15.30-16.30 uur
gezondheidscentrum de Grenslinde, Dorpsstraat 85 in Heinkenszand
deelname is gratis

Muziek op schoot
In deze workshop maakt u samen met uw peuter of dreumes
op speelse wijze kennis met muziek. Met behulp van instrumenten en
spelmateriaal worden er allerlei bewegings- en luisterspelletjes gedaan.
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar
10.00-11.00 uur
woensdag 9 oktober 2019
gezondheidscentrum de Grenslinde, Dorpsstraat 85 in Heinkenszand
deelname is gratis
Voor beide activiteiten geldt:
Gratis goodiebag bij deelname. Aanmelden is verplicht.
U kunt zich aanmelden via www.cjgborsele.nl

KUNSTSPEUREN IN DE ZAK
VAN ZUID-BEVELAND
In het weekend van 28
en 29 september 2019
wordt voor het 23ste jaar
de open atelierroute in de
Zak van Zuid-Beveland
gehouden. Van 11.00 tot
17.00 uur zijn er op 15
locaties, verspreid over de gemeente Borsele,
8 verschillende kunstdisciplines te bezichtigen.
Deelnemers
De route is dit jaar uitgebreid met enkele
nieuwe deelnemers en locaties. Nieuwe deelnemers zijn: Hans Goddefroy (Borssele), Jan
van de Plasse en Beatrix Murre beiden op de
locatie Van Hattumhuis in Ellewoutsdijk, Rem
van den Bosch (Ellewoutsdijk), Tineke van der
Ven (Driewegen) en galerie Luctor (Oudelande).
Deelnemers die al vaker mee hebben gedaan
zijn Truus Louisse, Ben Vienerius, Betsy de
Jonge, Jopie Minnaard, Diana Stevens, Bruno,
kunstenaarscollectief ‘Het Vrije Beeld’, atelier
Meinie en galerie ’t Kunstuus.
Snelle impressie van de kunstroute
Voor een snel overzicht van wat de route te
bieden heeft, is de overzichtstentoonstelling
in de schuur van rijksmonument Boerhaave te
Hoedekenskerke een goed startpunt. Hier presenteren de deelnemers en hun gastexposanten zich en worden de bijzondere activiteiten
op hun locaties aangekondigd.
Rode Draad
Ook dit jaar loopt er een rode draad door de
kunstroute. De deelnemers zijn voorzien van
een alledaags voorwerp en een inspirerende
titel. Dit jaar een kurk met de begeleidende
tekst ’de kurk waar alles op drijft’. De creatieve
geest van de kunstenaar zal het verschil maken.
Maatschappelijke ondersteuning
De werkgroep Kunstspeuren in de Zak ondersteunt ieder jaar een goed doel, dit jaar is dat
de Youth Movers Uganda (kortweg YOMU), een
organisatie die zich bezig houdt met plattelandsontwikkeling, vooral op agrarisch gebied,
in Uganda. De Zeeuw Tom Kloosterman,
student aan de Universiteit Wageningen, zet
zich daarvoor in.
Algemeen
Folders van de route zijn o.a. verkrijgbaar bij
galerie ’t Kunstuus te Heinkenszand of te downloaden van www.kunstspeurenindezak.nl. De
deelnemende locaties zijn herkenbaar aan de
wimpel van Kunstspeuren in de Zak. Om het
Kunstspeuren te vereenvoudigen zijn er dit jaar
bewegwijzeringsbordjes geplaatst.
Kunstspeuren in de Zak wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Culturele
Raad Borsele.

EVENEMENTENKALENDER
Expositie de Kunstkring Reimerswaal, schilderijen en houtsnijwerk
Van 13:00- 16:00 uur
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl
Open atelierroute Borsele: Kunstspeuren in de Zak
Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl
Kinderkledingbeurs Zuid-Beveland, vrij 13.30-20.00 uur, za 09.30-11.30 uur
Scoutrock, 20.00 - 01.00 uur
Trouwfestival, 13.00-18.00 uur. Meer info: www.trouwfestival.nl
PontenagelPop, 20.00-00.00 u. Gratis entree
Burendag fiets/rommel/snuffel route van 10:00-16:00 uur
Meer info via e-mail: elhakopmels@gmail.com
Open dag geitenkaasboerderij, 10:00-17:00 uur

’t Kerkje van Ellesdiek
Borsele
Borsele

21 sept, 5, 19 en 26 okt
20 t/m 29 sept
28/29 sept

Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Hof Stenevate, Stenevate 9a Heinkenszand
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
Nieuwdorp

27/28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept

Pollehof, Quistkostse dijk 8 Kwadendamme

19 okt

V E R V O L G P A G I N A
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 5 SEPTEMBER 2019
Agendapunten:
1. Opening
Speciaal woord van welkom aan de waarnemend
griffier de heer Van Belzen.
2. Spreekrecht publieke tribune
Mevrouw Kronenberg, voorzitter dorpsraad
Hoedekenskerke, spreekt in over het behoud van
woningen in Hoedekenskerke die op de nominatie
staan om te worden gesloopt.
3. 
Vaststelling van de agenda / orde van de
vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
Er wordt kennisgenomen van de ingekomen
stukken.
5. 
Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet voor het opstellen van de Nota
Economisch Beleid
De raad besluit een krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen en uitvoeren van
de Nota Economisch Beleid en dit bedrag te dekken
uit de bestemmingsreserve bouwgrondexploitaties.
De fractie van de LPB stemt tegen.
6. 
Voorstel tot het vaststellen van de afstemmings-en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Borsele 2019
De gemeenteraad besluit de afstemmings-en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ
gemeente Borsele 2019 vast te stellen.
7. Voorstel kennisnemen v/h projectplan Stomen
door Landschapspark Borsele van Goes naar
Eindpunt Hoedekenskerke en voor de uitvoering, promotie en grondtransacties de benodigde kredieten beschikbaar te stellen
De raad neemt kennis van het projectplan Stomen
door Landschapspark Borsele van Goes naar
Eindpunt Hoedekenskerke en stelt voor om voor
de uitvoering van dit projectplan eenmalig een

krediet beschikbaar te stellen van € 250.000,-.
Tevens stelt zij voor om voor de promotie van dit
projectplan jaarlijks een krediet beschikbaar te
stellen van € 8.000,- en voor de koop en verkoop
van de percelen gelegen bij de eindpuntvoorziening
Hoedekenskerke eenmalig een krediet beschikbaar
te stellen van € 17.870,-.
8. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling van de GGD
Zeeland
De gemeenteraad besluit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGD Zeeland vast te
stellen.
9. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Zeeland
De gemeenteraad besluit:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de
GGD Zeeland;
2. Akkoord te gaan met het toevoegen van €
1.260.068 aan de reserves van de GGD;
3. Akkoord te gaan met het terugbetalen van €
151.328 door de GGD aan de gemeenten;
4. Akkoord te gaan met de conceptzienswijze.
10. Voorstel tot het instemmen met de
eerste begrotingswijziging 2019 van RBL
Oosterschelderegio
De gemeenteraad besluit in te stemmen
met de eerste begrotingswijziging 2019 RBL
Oosterschelderegio.
11. 
Voorstel tot het instemmen met de programmabegroting
2020-2023
RBL
Oosterschelderegio
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de programmabegroting 2020-2023, onder de voorwaarde
dat op korte termijn een voorstel wordt voorgelegd
met een structurele oplossing om zicht te krijgen op
de huidige tekorten, de komende ontwikkelingen en

ACTIVITEITENOVERZICHT NATIONALE SPORT WEEK
Datum

Activiteit

Tijd

de structurele oplossing daarvan voor de komende
jaren. Deze oplossing moet zich vertalen in een sluitende programmabegroting en meerjarenraming.
Deze moet gebaseerd zijn op een vastgesteld meerjarenbeleidsplan dat voldoet aan de VZG -richtlijn.
12. Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2018 van RBL Oosterschelderegio
De gemeenteraad besluit:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2018;
2. het tekort van € 4.619 mee te nemen in de Prorap
2019;
3. de gemeentelijke bijdrage voor 2018 vast te stellen
op € 66.527.
13. Voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag 2018 van de stichting Omnisscholen
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van het
jaarverslag 2018 van de stichting Omnisscholen.
14. 
Voorstel tot het vaststellen van het projectplan van het Masterplan Nieuwdorp
'Nieuwdorp Vernieuwd' en voor de uitvoering
van de eerste fase een krediet beschikbaar te
stellen van € 11.000.000
De gemeenteraad besluit:
1. het projectplan van het Masterplan Nieuwdorp
'Nieuwdorp Vernieuwd' vast te stellen;
2. voor de uitvoering een krediet van € 11.000.000
beschikbaar te stellen;
3. de kostenraming behorend bij dit Masterplan vast
te stellen als financiële leidraad bij de uitwerking
van de verschillende deelprojecten;
4. overschotten op het jaarlijks beschikbare budget
door te schuiven naar een volgend jaar ter
dekking van eenmalige kosten of voor het uitvoeren van onderdelen uit het projectplan die niet in
de 1e fase zijn opgenomen.
15. Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de periode 2019-2021

Doelgroep

Locatie

Zaterdag
Fietstocht 't Wienkeltjespad
09.00
12+
De Fonteyne Heinkenszand
21 september	Deze fietstocht (ca. 45 km) biedt je de gelegenheid om bij talrijke sfeervolle, landelijk ingerichte winkeltjes te kijken of wat te nuttigen.
Deelname: € 10,00. Let op! Er kan alleen betaald worden met PIN. Deelname is inclusief routebeschrijving, koffie met lekkers bij vertrek
en lunchpakket. Inschrijven: 09.00 - 09.30 uur.
Jumpen met Jongerenraad / SooSTouR
13.30 - 18.30
12+
Streetjump Vlissingen
	Ga mee naar het leukste en stoerste indoor trampolinepark van Nederland! Deze activiteit is inmiddels vol; er kan helaas niet meer aangemeld worden!
Zondag
Kraaieloop Lewedorp
12.30 - 16.00
4+
Kerkplein Lewedorp
22 september	Doe mee aan de trimloop (5, 10 of 15 km) of aan de wandeltocht (5 km). Kijk voor starttijden, meer info en inschrijven op
www.kraaienist.nl. Kosten variëren per onderdeel. Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis meedoen aan de Kidsrun.
Maandag
Start Scholen Challenge
ma - vrij
Groep 1 t/m 8
Alle basisscholen
23 september Welke scholen gaan ook dit jaar weer de uitdaging aan om elke dag een gezonde en/of beweegactiviteit te organiseren?
Inspanning en ontspanning in de Beweegtuin
13.45 - 15.30
45+
Beweegtuin 's- Gravenpolder
	Beweging en ontspanning komen samen in deze training in de beweegtuin. De middag wordt afgesloten met een kopje koffie/thee en een
gezond hapje. Deelname is gratis.
Dinsdag
Themamiddag Beweegtuin
13.30 - 15.30
45+
Beweegtuin Heinkenszand
24 september	Beweging en gezelligheid komen samen in de beweegtuin en Grandcafé De Fonteyne. Vandaag staat de middag in het teken van de
Nationale Sportweek. Borsele Beweegt, beweeg je mee? Deelname is gratis, incl. koffie met lekkers.
Wandelinstructie
19.00 - 20.00
18+
Grenslinde Heinkenszand
	Loopinstructie bij oefentherapie de Bevelanden! Opnieuw leren lopen, dat niet… maar een gerichte loopinstructie op maat die uw
verkeerd aangeleerde gewoontes ombuigen naar een dynamische loop en die helpt blessures tijdens uw wandelingen te voorkomen.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht via: info@oefentherapiedebevelanden.nl.
Woensdag
Kom in je sportkleding naar school-dag
08.30 - 14.00
Groep 1 t/m 8
Alle basisscholen
25 september Wij roepen alle basisschoolleerlingen én hun meesters en juffen op om op deze dag in sportkleding naar school te komen. Een voetbaltenue, een judopak, een tennisrokje, een wielrentenue... of trek je skeelers aan, neem je racefiets of vishengel mee. Niets is te gek!
Voorronde Zeeuws Kampioenschap Schoolvoetbal
13.00 - 17.00
Groep 5/6
Luctor Heinkenszand
	Vandaag spelen jongens en meisjes wedstrijden 6 tegen 6. Zo'n 40 teams strijden voor een ticket voor het Zeeuws Kampioenschap schoolvoetbal. Kom jij de kinderen ook aanmoedigen? De kantine is geopend voor het nuttigen van een consumptie.
Zaterdag
Wandeltocht 'Go with the FLOW'
09.00
12+
Gemeentehuis Heinkenszand
28 september Wandeltocht van 16 kilometer door het Landschapspark Borsele. Is 16 kilometer te ver, dan kun je kiezen voor 6 of 10 kilometer en wordt
vervoer naar Heinkenszand geregeld. Deelname is gratis inclusief knapzak met gezonde versnapering. Inschrijven: 9.00 - 9.30 uur. Meer
info, zie verderop in deze krant.
Clinic Mindful Walk / Run
13.30 - 14.30
18+
Stelleplas Heinkenszand
	Clinic Mindful walk/Run door Esther van Ham. Geschikt voor iedereen die een uurtje kan bewegen/lopen. Meer weten?
Kijk op www.hetisesther.nl. Deelname € 5,00, vooraf inschrijven is verplicht via: info@hetisesther.nl.
Zondag
Mountainbike-toertocht
08.30 - 10.00
6+
Stelleplas Heinkenszand
29 september Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar organiseren we ook dit jaar een toertocht over de mountainbikeroute door het
Landschapspark Borsele. Inschrijven en starten tussen 8.30 - 10.00 uur bij Brasserie Stelleplas. De volledige route is 43 km. lang. Er kan ook
een verkorte versie gefietst worden (16 km). Deelname € 5,00. Let op! Er kan alleen betaald worden met PIN! Een deel van het inschrijfgeld komt ten goede aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Meer info of vragen? www.borselebeweegt.nl | #nswborsele

De gemeenteraad besluit accountantskantoor Baker
Tilly aan te wijzen als accountant voor de periode
2019-2021.
16. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2019
De gemeenteraad besluit de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 te wijzigen
conform het ontwerpbesluit. De fracties van LPB en
D66 stemmen tegen.
17. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
De heer De Putter (D66) dient mede namens de
fracties van OPA Borsele, LPB en de VVD een motie
vreemd aan de orde van de dag in. Met de motie
verzoekt hij het college:
1.	om alle mogelijke inspanningen te leveren
om sloop van de betreffende 6 woningen in
Hoedekenskerke te voorkomen;
2.	proactief mogelijkheden voor verduurzaming te
onderzoeken en voor te stellen;
3.	de dorpsraad en de gemeenteraad regelmatig te
informeren over de ontwikkelingen.
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor
en 12 stemmen tegen. Vóór de motie stemmen de
fracties die de motie hebben ingediend.
18. Sluiting
Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

RAADSBIJEENKOMST
Op 19 september aanstaande vindt er een
informatie raadsbijeenkomst plaats over
het IBP (Inter Bestuurlijk Programma), de
Omgevingswet en het plan Platepolder.
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.

BORSELE BEWEEGT OOK TIJDENS
NATIONALE SPORTWEEK!
De 16e Nationale Sportweek vindt dit jaar
plaats van 20 tot en met 29 september. De
Nationale Sportweek is een landelijk initiatief
van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen
te promoten. Ook de gemeente Borsele neemt
dit jaar weer actief deel aan de Nationale
Sportweek! Vanuit Borsele Beweegt worden
uiteenlopende activiteiten voor verschillende
doelgroepen georganiseerd, in samenwerking
met onder andere sportaanbieders en scholen.
In het kader van de Nationale Sportweek hebben
wij ook dit jaar weer een speciale krant uitgebracht.
Deze krant is vorige week huis-aan-huis verspreid
in de gemeente Borsele. In de krant staat onder
andere een overzicht van de activiteiten die tijdens
de sportweek georganiseerd worden in Borsele.
Het thema van de Nationale Sportweek is dit jaar
'Sport doet iets met je'. Inwoners wordt gevraagd
hun sportmoment met ons te delen en zo te vertellen wat sport met ze doet. Zij kunnen hun foto’s
delen op de sociale media van Borsele Beweegt
met toevoeging #nswborsele.
Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op
onze website www.borselebeweegt.nl!

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID MINDERVALIDEN PARKEERTERREIN EMMASTRAAT T.H.V. HUISNUMMER 15 TE ‘S-HEERENHOEK
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 3 september besloten tot het instellen van een
parkeergelegenheid voor mindervaliden in de
Emmastraat (ter hoogte van huisnummer 15) te

’s-Heerenhoek door middel van plaatsing van 1
bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld
in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990. De inzage- en bezwaartermijn is van 18 sep-

tember tot en met 9 oktober 2019. Het besluit ligt
ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken
van de gemeente Borsele en op de website van de
Staatscourant. Belanghebbenden kunnen schrif-

telijk, gemotiveerd bezwaar maken bij het college
van B&W van de gemeente Borsele. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de heer R. de Jonge,
0113-238 411. Email: rdejonge@borsele.nl.

