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De Culturele Raad heeft de afgelopen week een groot aantal culturele organisa-
ties, kunstenaars en artiesten benaderd met de vraag of ze een bijdrage willen 
leveren aan een cultureel evenement in oktober van dit jaar. Dit evenement 
heeft als titel “corona bevrijdingsfestival” gekregen. Het idee om zo’n festival te 
organiseren werd geopperd tijdens een bijeenkomst met culturele organisaties 
in Borsele. Het evenement is bedoeld ter afsluiting van de coronapandemie en 
om het culturele leven in Borsele, dat inmiddels meer dan een jaar stil ligt, weer 
op gang te krijgen. 

Het festival is op dit moment pas op hoofdlijnen uitgewerkt. De uitwerking 
volgt wanneer bekend is dat veel culturele organisaties, kunstenaars en arties-
ten hieraan willen bijdragen en er dus voldoende draagvlak aanwezig is. Kort 
samengevat zijn de ideeën/plannen tot nu toe:
•  Het festival kan op een centrale locatie plaatsvinden, maar ook in de dorps-

kernen van de gemeente. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Een en 
ander hangt sterk af van de ideeën die worden aangedragen.

•  Als het festival centraal wordt georganiseerd, dan kan gedacht worden aan 
een soort van “uitmarkt”. Verenigingen, kunstenaars, artiesten krijgen dan de 
mogelijkheid zich te presenteren. Bijvoorbeeld door een kleine uitvoering, 
door een presentatie op een podium, of door tentoonstelling van kunst in een 
kraampje. Het programma wordt afgewisseld met muziek door muzikanten, 
bands en muzikale verenigingen uit Borsele. 

•  Als het festival in de kernen van de gemeente wordt georganiseerd, dan is het-
zelfde mogelijk, maar dan op kleinere schaal door presentaties en uitvoerin-
gen van organisaties en mensen uit de eigen dorpskern. 

De Culturele Raad hoopt uiteraard op veel positieve reacties voor dit initiatief. 
Als voldoende organisaties aan dit festival willen bijdragen, gaan we aan de 
slag met de organisatie ervan.
Heeft u vragen over dit initiatief voor een “corona bevrij-
dingsfestival”? Of hebt u geen brief gehad maar wilt u graag 
een bijdrage leveren?  Neem dan contact op met de Culturele 
Raad Borsele via: cultureleraad@borsele.nl. 

CULTURELE RAAD WIL “CORONA BEVRIJDINGSFESTIVAL” ORGANISEREN IN OKTOBER

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

De zoekdienst van officiële bekendmakingen 
beschikt over een attenderingsfunctie. Hiermee 
kunt u een zoekvraag laten registreren. U krijgt 
vervolgens een e-mail als er nieuwe publicaties 

verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.  
Kijk voor meer informatie op

www.officielebekendmakingen.nl. 

MEER NATUUR VOOR PITTIG FRUIT

Helpt u mee aan meer natuur voor pittig fruit? We zoeken fruittelers en 
particulieren die vlakbij fruitteeltpercelen wonen om deel te nemen aan 
het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ van Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland en de gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen. 

Het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ is bedoeld voor het bevorderen van 
bestuiving door inheemse insecten en voor natuurlijke plaagdierbestrijding 
in commerciële boomgaarden. Meer bijen betekent een grotere kans op een 
betere bestuiving. Een betere bestuiving van fruitbomen geeft een hogere 
opbrengst voor fruittelers. Daarnaast wordt ook een verhoging van biodiversiteit 
nagestreefd.

Fruittelers
Geselecteerde fruittelers in de gemeente Borsele, Kapelle en Terneuzen kunnen 
subsidie krijgen op maatregelen die de stand van de wilde bijen verbetert. 
Maatregelen bestaan onder andere uit het ophangen van nestblokken, inzaaien 
van kruidenranden, aanplant van bloeiende inheemse struiken en inzet op 
natuurlijke plaagdierbestrijding.

Particulieren
Op beperkte schaal kunnen ook particulieren in de omgeving van professionele 
boomgaarden meedoen in het project. In dit geval gaat het voornamelijk om 

landschapsversterkende aanplant van bomen en struiken welke nut hebben 
voor wilde bijen.

Meer informatie
Kijk op www.landschapsbeheerzeeland.nl voor meer informatie. Wilt u zich 
aanmelden, of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Rudie Geus via 
rudie.geus@landschapsbeheerzeeland.nl.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID GEHANDICAPTEN KERKSTRAAT 15 TE HOEDEKENSKERKE

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei besloten tot het 
instellen van een parkeergelegenheid voor gehandicapten in de Kerkstraat 15 
Hoedekenskerke door middel van plaatsing van 1 bord E6, gehandicaptenpar-
keerplaats, als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990. 

De inzage- en bezwaartermijn is van 27 mei tot en met 8 juli 2021. Het besluit 
ligt ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken van de gemeente Borsele 
en op de website van de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen schrifte-
lijk, 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. 

Op donderdag 10 juni aanstaande vindt er een 
informatieve raadsbijeenkomst plaats over de cul-
tuurnota. In verband met de coronamaatregelen 
is deze bijeenkomst niet fysiek bij te wonen maar 
digitaal via https://borsele.raadsinformatie.nl/. 
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst 
digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMSTEN


