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REDACTIE BORSELS BULLETIN

BURGEMEESTER BELOONT SUPERMARKTEN VOOR GOEDE NALEVING
DRANK- EN HORECAWET

BORSELSE SPRINTER
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u het
leuk om samen dingen te ondernemen?

Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

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.

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

Vrijdag 24 januari, 12.00 - 17.30 uur
Overdekt winkelcentrum de Roselaar,
Roosendaal. Kosten: € 17,00

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag 27 januari, 12.00 -17.30 uur		
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen		
Kosten: € 15,00

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

Vrijdag 31 januari, 12.30 - 17.30 uur 		
Bezoek vernieuwde Groenrijk, Middelburg
Kosten: € 15,00 incl. koffie/thee en lekkers.

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

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. H. Meulmeester,
telefoonnummer 06-39135399.

Wij publiceren onze
omgevingsvergunningen digitaal.
Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

RECTIFICATIE: VERKEERDE DATUM
OPEN DAG (EN LANGSTE BRADERIE)
In de berichtgeving over 50 jaar Borsele is bij
de Open Dag van de gemeente een verkeerde
datum gecommuniceerd. We organiseren
tijdens de langste braderie van Zeeland, die in
Heinkenszand, op zaterdag 11 juli een Open
Dag bij de gemeente. Meer informatie hierover
volgt.

Burgemeester Dijksterhuis overhandigt een taart aan medewerkers van supermarkt De Kok in Lewedorp
Burgemeester Dijksterhuis bezocht onlangs de
vijf supermarkten in onze gemeente die middels
een drank- en horecavergunning alcoholhoudende dranken verkopen. Uit het Zeeuws-brede
nalevingsonderzoek in 2019 bleek dat zij met een
100% score de controle op de verstrekking van
alcohol uitstekend uitvoeren.

De gemeente zet met regelmaat jonge meerderjarige mysteryshoppers in, die vervolgens
gecheckt moet worden op identiteitsbewijs en
leeftijd. Aan jongeren beneden de 18 jaar mag
immers geen alcohol verkocht worden. Dat deden
de supermarkten allemaal goed. Reden voor de
burgemeester om hen te verblijden met een taart.

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 maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982 of mailen naar
info@borselsesprinter.nl.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 9 JANUARI 2020
Agendapunten
1. Opening
Afwezig: de heren Vermeulen en Van ’t Westeinde (beiden CDA).
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 ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw
benoemd raadslid
De commissie, bestaande uit mevrouw Stroosnijder en de heren
Verbrugge en Burgers, hebben de geloofsbrieven onderzocht en in
orde bevonden.
6. Beëdiging nieuw raadslid
De heer Oosthoek legt de eed af en wordt hiermee benoemd tot lid
van de raad.
7. Voorstel tot benoeming vertegenwoordigers gemeenschappelijke regelingen
De raad besluit unaniem :
1. voor de hoorcommissie zienswijzen ontwerpbestemmingplannen de heer Oosthoek aan te wijzen als plaatsvervangend lid;
2. voor de klankbordgroep GR De Bevelanden de heer Van ’t
Westeinde aan te wijzen als lid.

8. Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de
Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018
De raad besluit de eerste wijziging van de Verordening burgerinitiatief vast te stellen.
9. Voorstel tot het instemmen met de ongewijzigde vaststelling
van het bestemmingsplan ‘Kern ’s-Gravenpolder, gedeelten
Ambachtsstraat en Kerkhoekstraat, 2020’
De raad besluit het bestemmingsplan ‘Kern ’s-Gravenpolder,
gedeelten Ambachtsstraat en Kerkhoekstraat, 2020’ ongewijzigd
vast te stellen. Een en ander conform het gestelde in het ontwerp
raadsbesluit.
10. Voorstel tot het instemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2020 van RUD Zeeland
De raad besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2020 van
de RUD Zeeland;
2. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019;
3. af te zien van het indienen van een zienswijze.
11. Vragenuurtje
*De heer Van Hekken (LPB) vraagt, naar aanleiding van een TV
programma dat in het licht stond van zorgfraude in Nederland,
hoe het hiermee is gesteld in de gemeente Borsele en welke acties
daarop worden ondernomen. De heer Van Hekken is geschokt door
het geschetste beeld. Wethouder Van de Plasse deelt de zorg van

de heer Van Hekken/de LPB over deze vorm van fraude. Zij geeft
aan dat fraudesignalen in de gemeente Borsele adequaat worden
opgepakt en bij gebleken fraude wordt ingegrepen. Zij licht de
werkwijze toe. De werkwijze wordt daar waar noodzakelijk verder
aangescherpt. Desondanks kan nooit worden gezegd dat zorgfraude in Borsele niet voorkomt.
*De heer Kampstra (CDA) vraagt om in Borsele een stap te zetten
door een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte
op te nemen in de APV en bij het verstrekken van evenementenvergunningen. Burgemeester Dijksterhuis geeft aan dat hij voornemens is om een verbod op lachgas op te nemen bij de eerstvolgende herziening van de APV en bij de evenementenvergunningen.
*Mevrouw Stroosnijder (PVDA) uit haar zorgen over het sluiten van
recreatieruimtes in het woonzorgcentrum Lancaster in Nieuwdorp
en onderstreept het belang van (het openhouden van) dergelijke
ruimtes. Zij informeert naar de rol van de gemeente in de discussie
hierover én of er meer ruimtes op de nominatie staan te worden
gesloten. Tevens wil zij weten of dit past in het ouderenbeleid
van de gemeente. Wethouder Van de Plasse geeft aan dat dit niet
passend is in het ouderenbeleid van de gemeente. Momenteel zijn
er met verschillende instanties gesprekken hierover gaande. Zodra
deze gesprekken zijn afgerond, zal zij de raad hierover informeren.
12. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2020/9-januari/20:00

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
RAADSBIJEENKOMST 30 JANUARI 2020

EVENEMENTENKALENDER
Evenement
Locatie
Expositie ‘Onverdund”, schilderijen van Kees Huijsen
’t Kerkje Ellesdiek
Blijspel “Familie Bruinsma in de bocht, de straatprijs”
Verenigingsgebouw Versvliet ’s-Heer Abtskerke
door toneelvereniging Schrabbekercke. Inloop vanaf 19:00 uur.		
Optreden WC Experience
de Klomp Ovezande
Spectra voorronde Podium de Klomp
de Klomp Ovezande
Lammetjesdag bij Geitenkaasboerderij Pollehof.
Quistkostsedijk 8 Kwadendamme
Meer informatie: www.geitenkaasboerderijpollehof.com		
Themaconcert "Planet Earth" door muziekvereniging Euterpe
De Stenge Heinkenszand
en Stichting Dansz		
Spectra voorronde Podium de Klomp
de Klomp Ovezande

Datum (en tijd)
1,15, 29 feb 13.30-16.00 uur
24 en 25 jan 19:30 uur
7 februari 21.00-02.00 uur
14 februari 20.00 uur
7 maart 10.00-17.00 uur
14 maart 19.30-22.00u
20 maart 20.00 uur

DOOK NOIJ NIEUWE VOORZITTER CULTURELE RAAD BORSELE
Met ingang van 1 januari 2020 is Pieter Hazelager
gestopt als voorzitter van de Culturele Raad
Borsele (CRB). Hij draagt het voorzitterschap over
aan Dook Noij. Pieter blijft wel lid van de CRB en
neemt de rol van vice-voorzitter op zich.

Cultuurprijs, de jaarlijkse boekbespreking en Open
Monumenten Dag. Overigens gebeurt dit zoveel
mogelijk in samenwerking met andere partijen
zoals de gemeente, Jongerenraad, Seniorenraad,
Openbare Bibliotheek en scholen.

Dook vertelt:
“In mijn eerste anderhalf jaar als lid van de
Culturele Raad heb ik kunnen ervaren dat het
bestuur van de Culturele Raad, samen met de
werkgroep, op enthousiaste wijze en in goede
samenwerking invulling geeft aan een subsidiebeleid waarin kunst en cultuur in Borsele goed
kunnen gedijen en bovendien een aanzienlijk
aantal zeer succesvolle activiteiten organiseert.
Denk onder meer aan festivals zoals Oeljebroelje
en Kleinkunst op Stoom, maar ook aan de
maandelijkse fotowedstrijd, de Zeeland Refinery

Toch zijn er ook wel ontwikkelingen die enigszins
zorgen baren. De gemeente heeft een flink tekort
op haar begroting en moet bezuinigen. Ook de
culturele sector kan hier mee te maken krijgen. Als
Culturele Raad zullen wij dit nauwlettend volgen.
Wij zullen ons er voor in zetten de gemeenteraad
te overtuigen van de positieve invloed van kunst
en cultuur voor de leefbaarheid in dorpen, de
geestelijke ontwikkeling en ook de gezondheid van
de individuele inwoners.
Ik heb er zin in om als voorzitter een flinke bijdrage

te leveren aan een goed kunst en cultuur klimaat
in Borsele en ben positief en enthousiast over de
mogelijkheden! Tot slot wil ik iedereen in Borsele
die kunst en cultuur een warm hart toedraagt
uitnodigen om eens te komen praten over lidmaatschap van de Culturele Raad of de werkgroep.
Het kost niet al te veel tijd, je werkt samen met
enthousiaste mede-inwoners aan leuke culturele
activiteiten en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat
het je veel oplevert.”
Heeft u interesse om deel te nemen aan de
Culturele Raad of de
werkgroep?
Neem dan vrijblijvend contact
op via cultureleraad@
borsele.nl of 0113-238328.

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 30 januari 12.00 uur een afspraak te maken
bij Ilona Vermue of Manon Sinke (0113 238487).
20.00 uur fractievergaderingen


Ouderenwerk, Vrijwilligerswerk &
Mantelzorg Printshop
Contact
Poelvoordestraat 1 4431 BP 's-Gravenpolder
T. (0113) 311 999
E. info@vrijwilligershuis.nl I. vrijwilligershuis.nl
Openingstijden
Maandag 09.00-15.00 uur Dinsdag 09.00-15.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur Donderdag 09.00-15.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur

