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Inleiding 
 
Borsele is een gemeente waar het thema leefbaarheid, zowel in het fysieke als in het sociale domein, 
hoog in het vaandel staat. De komende periode geven we daar weer graag invulling aan. Dat vraagt 
om een integer gemeentebestuur, maar ook om inwoners die “mee willen doen”. Om dat te bereiken 
is een transparante bestuurscultuur noodzakelijk. Het is van belang om de balans te vinden tussen 
wat we willen en wat we (financieel) kunnen.  
 
De financieel gezonde positie van onze gemeente willen we graag behouden. Dat vraagt beleidsmatig 
om de juiste keuzes. Enerzijds willen we tot de goedkoopste gemeenten van Zeeland behoren, 
anderzijds willen we de leefbaarheid behouden en versterken. Dat is een uitdaging die we graag op 
ons nemen. 
 
Aan uitdagingen ontbreekt het ons overigens de komende periode niet. De verhoudingen tussen 
bestuur en burger komen anders te liggen, “right to challenge” komt steeds meer in beeld. Daarop 
hebben we in de achterliggende jaren geanticipeerd met ons project B2030. En daar gaan we mee 
verder, want de gemeente is er voor de burger en niet andersom. Dat vraagt om betrouwbare 
bestuurders en een gemeentelijke organisatie die daarop ingericht is, zowel qua structuur als cultuur.  
Ook thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie vragen de komende tijd de nodige aandacht.  
 
We hechten aan onze eigen identiteit en zelfstandigheid, maar werken in het belang van onze eigen 
gemeente, de regio en de Provincie graag samen.  
Samen met onze inwoners, met dorpsraden en adviesraden, met andere Zeeuwse overheden, het 
Waterschap enz. 
De maatschappelijke opgaven in Zeeland vragen om een gezamenlijke aanpak. Daar werken we graag 
aan mee zowel op provinciaal als op regionaal niveau. 
 
De komende bestuursperiode gaan we deze uitdagingen aan, niet naar waan van alle dag, maar OP 
WEG NAAR MORGEN. 
 

 

_________________________________________________________________ 

 
 
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
 
We hechten grote waarde aan een open en transparante bestuurscultuur. De gemeente is er voor 
haar burgers en niet andersom. Dat vraagt om bestuurders en medewerkers  die betrouwbaar, 
klantgericht en flexibel zijn. We geloven in het “zelforganiserend” vermogen van de Borselse 
samenleving. Ons project “Borsele 2030” is daar een mooi voorbeeld van.  
Ook jongeren kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarom willen we in de komende periode 
een jeugdburgemeester benoemen. 
Een bestuurscultuur waarin burgers steeds meer participeren vraagt om een gemeentelijke 
organisatie die daar op voorbereid en ingericht is. De uitgevoerde organisatiespiegel biedt 
handvatten om aan zo’n toekomstbestendige organisatie te bouwen. 
We zoeken samenwerking op provinciaal en regionaal niveau in het kader van de beheersing van de 
drie k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten). Zonder volledig te zijn noemen we concreet het rapport 
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van de commissie Externe Spiegeling Zeeland, GR de Bevelanden en Platform de Bevelanden en de 
notitie m.b.t. de Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein. 
We heroverwegen de rekenkamerfunctie nadat de werkgroep lokale rekenkamers in opdracht van 
het ministerie van BZK haar rapport met bevindingen uitgebracht heeft. 
  
Inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente bovengemiddeld. Dat willen we graag zo 
houden en zelfs verbeteren. Daarom gaan we de bestaande dienstverleningsvisie herzien. Verdere 
digitalisering (o.a. sociaal domein) is hierbij een belangrijk uitgangspunt, waarbij we mensen die 
minder “digitaalvaardig” zijn niet uit het oog verliezen. Ook optimale informatieveiligheid en externe 
communicatie zijn belangrijkefacetten van een goede dienstverlening.   
Zeeuws breed zoeken we naar mogelijkheden om op een effectieve en efficiënte manier ons archief 
te digitaliseren. 
 
De gemeentelijke organisatie is gebaat bij een structuur waarin bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd zijn. De gemeentesecretaris / directeur is hierbij het 
“scharnierpunt” tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Daarnaast is een effectieve onafhankelijke 
business-controlfunctie voor de organisatie van groot belang.    
  
Het financieel beheer van de gemeente is gericht op het vermijden van ongewenste financiële 
risico’s, minimaliseren van verwerkingskosten, optimaliseren van renteresultaten en een duurzame 
toegang tot financiële markten.  Bij grote projecten is inzichtelijkheid in te ontvangen en te betalen 
bedragen van groot belang. We herzien de nota reserves en voorzieningen. 
 
De belastingdruk voor onze burgers moet zo laag mogelijk blijven. Daarom is onze ambitie hoog: 
Borsele moet tot de goedkoopste gemeenten van Zeeland blijven behoren. Onze begroting moet 
toekomstvast zijn. Dat betekent o.a. dat we rekening houden met het inflatiepercentage en dat 
investeringen op het juiste moment genomen worden. Naast lage gemeentelijke lasten, gaat het dus 
ook om zorgvuldige bestedingen. Afschaffen van(bepaalde vormen van) belastingen dienen integraal 
afgewogen te worden, aangezien er bij ontbreken van compensatie van deze inkomsten op 
bestaande voorzieningen bezuinigd moet worden. 
 
Het duurzame financiële beleid van de gemeente vraagt in het belang van een gezonde financiële 
positie om een constructieve voorzetting. Daarbij is het instandhouden van voldoende 
reservecapaciteit een belangrijke voorwaarde. Beleid, besluitvorming en verantwoording m.b.t. 
inkomsten en uitgaven moeten transparant en duidelijk zijn. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar 
de extra middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor de uitvoering van het Inter Bestuurlijk 
Programma. Hiervoor gaan we een integraal uitvoeringsprogramma opstellen. 
 
Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. Het voorkomen van crises of rampen heeft 
prioriteit. Daarnaast is het van belang dat de brandweerkorpsen voldoende toegerust zijn (zowel qua 
materieel als opleiding) en goed verspreid zijn over het gebied, zodat effectief gereageerd kan 
worden op noodmeldingen.  
We willen de bestaande brandweerposten dan ook behouden. De brandweerkazerne Heinkenszand 
kan beter gesitueerd worden in de buurt van de Drieweg / A58. 
Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen is het nodig dat de Veiligheidsregio Zeeland 
(VRZ) beter functioneert. Het opgestelde plan van aanpak “Emergo” moet voortvarend uitgewerkt 
worden.  
 
We willen dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar woon-, werk- en leefomgeving. Inwoners 
hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. We denken graag mee op het gebied van 
buurtpreventie (fysieke domein) en buurtbemiddeling (sociale domein) 
We blijven pleiten voor voldoende wijkagenten. 
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We willen dat de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) meer (verbaliserende) bevoegdheden 
krijgen om effectiever te kunnen handhaven. Mogelijkheden daartoe willen we in de komende 
periode onderzoeken. 
Beleid om (ondermijnende) criminaliteit tegen te gaan moet verder ontwikkeld worden. De 
uitvoering van de Wet Bibob is daar onderdeel van.  
 
 
 

 
 
 

Verkeer  
 
Bereikbaarheid van onze kernen en voorzieningen is van essentieel belang voor de leefbaarheid. Een 
goede infrastructuur, waarbij verkeersveiligheid prioriteit heeft, is daarbij een vereiste. Investeringen 
dienen, ook in het licht van de beheerskosten, weloverwogen te zijn. Het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Borsele (MIB) is hierbij de leidraad.  
Om verkeersovertredingen te voorkomen is het niet voldoende om wegen conform landelijke 
basiskenmerken in te richten. Handhaving, maar zeker ook gedragsverandering, zijn evenzeer 
noodzakelijk. Daarom geven we in de komende periode extra aandacht aan deze thema’s.  Het 
manifest “Verkeersveiligheid; een nationale prioriteit” van Veilig Verkeer Nederland geeft daar goede 
richtlijnen voor.  
M.b.t. de gebiedsgerichte aanpak N666/N665/Zwaaksedijk/Langeweegje nemen we onze 
verantwoordelijkheid in algemene zin voor het hele gebied en in bijzondere zin (als wegbeheerder) 
van het Langeweegje. Daarnaast werken we de gebiedsgerichte aanpak Borsele West met onze 
andere partners verder uit. 
In de afgelopen periode zijn zoveel mogelijk verkeersborden verwijderd. Dit beleid zetten we ook in 
de komende periode voort. 
In samenwerking met Provincie en Waterschap zorgen we voor veilige en voldoende verlichte 
fietsroutes. 
Na gereedkomen van de Sloeweg bezien we in samenspraak met de Provincie de mogelijkheden voor 
een carpoolplaats in de nabijheid van de A58 / Heinkenszand. 
 
 
 
Om zo goed mogelijk op de mobiliteitsbehoefte van onze inwoners te kunnen anticiperen is het 
nodig om die behoefte goed in beeld te hebben. Daarnaast moeten we de omslag gaan maken van 
aanbodgericht naar vraaggericht openbaar vervoer.  Daarom onderzoeken  we met de Provincie 
(verantwoordelijk voor openbaar vervoer)  of de routes van de buurtbussen en andere vormen van 
openbaar vervoer aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Bijzondere aandacht verdient verder 
onderzoek naar de mogelijkheden om openbaar vervoer te combineren met andere vormen van 
door de overheid gefaciliteerd vervoer (WMO-vervoer, Borselse sprinter, dorpsbusje Ellewoutsdijk).  
Als antwoord op de mobiliteitsbehoefte gaan we ook op zoek naar alternatieven voor openbaar 
vervoer i.c.m. digitale mogelijkheden om reizigersinfo te delen. Daarbij kiezen we uiteraard voor 
“schone mobiliteit”. Daarom starten we een pilot met elektrische deelauto’s en/of elektrische 
deelfietsen.   
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__________________________________________________________________________________ 
 

 

Lokale economie 

Om in ons levensonderhoud te voorzien zijn economische ontwikkelingen van essentieel belang. 
Behoud en versterking van de werkgelegenheid heeft hoge prioriteit. De pijlers van onze lokale 
economie zijn de havens, de agrarische sector en het Midden- en Klein Bedrijf. Om onze 
economische positie te behouden is samenwerking op regionaal, bovenregionaal en internationaal  
niveau noodzakelijk. 
 
De ruimte in het Sloegebied gebruiken we zo efficiënt mogelijk. Dat doen we door o.a. bij situering 
van (nieuwe) bedrijven rekening te houden met de mate van watergebondenheid. Daarnaast willen 
we de overlast (geluid, fijnstof, stank, verkeer) voor de omliggende dorpen zoveel mogelijk beperken.  
Daarom gaat bij de ontwikkeling van bedrijventerrein “Sloepoort” onze voorkeur niet uit naar een 
inrichting als regulier havengebonden bedrijventerrein, maar als een duurzaam ingericht “central 
gate” die past binnen het Sloerandbeleid.   
     
Om ons als aantrekkelijke economische regio te kunnen presenteren is het van belang dat er 
voldoende bedrijfsterrein- en ruimte is. Daar waar nodig worden bedrijfsterreinen binnen onze 
gemeente gerevitaliseerd, waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie belangrijke items zijn. Bij 
uitbreidingsplannen van solitaire bedrijven in het buitengebied of in de dorpen gaan we uit van 
maatwerk. Dat geldt ook voor de invulling van vrijkomende agrarische bebouwing. 
 
In samenwerking met de andere Bevelandse gemeenten wordt in het belang van de regio (promotie, 
aantrekkelijk vestigingsklimaat) verder gewerkt aan één loketfunctie.  
Om economische ontwikkelingen te stimuleren is goede communicatie tussen gemeente en 
ondernemers gewenst. De bedrijfscontactfunctionaris heeft hierin bewezen een belangrijke rol te 
vervullen. We willen deze functie verder ontwikkelen door naast het Midden- en Klein Bedrijf ook te 
focussen op de verbinding met bedrijven in het Sloegebied en onderwijsinstellingen.    
Het winkelbestand in onze gemeente levert een bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen. De 
verantwoordelijkheid voor instandhouding van de winkels ligt vooral bij de consument en de 
ondernemer.  De bestaande gemeentelijke regeling m.b.t. zondagsopenstelling in het kader van de 
Winkelsluitingswet wordt gehandhaafd.  
 
Onze gemeente kent veel ondernemers die op enthousiaste manier hun producten telen, verbouwen 
en produceren.  In faciliterende zin kunnen we onze bijdrage leveren aan het promoten van deze 
(streek)producten. Uitdrukkelijk zien we daar ook een taak voor de door ons (financieel) 
ondersteunde  Stichting Landschapspark Borsele. Maar ook Zeeuws breed en regionaal willen we in 
samenwerking met anderen bijdragen aan de economische promotie. 
 
 

 
 

 

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport 

Leefbaarheid heeft alles te maken met de aantrekkelijkheid en geschiktheid van onze woon- en 
werkomgeving. Met het project B2030 willen we bijdragen aan het bevorderen van die leefbaarheid. 
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Alhoewel leefbaarheid een waarde is die inwoners vooral met elkaar invullen, kan de gemeente wel 
faciliteren. We denken bijvoorbeeld aan onze dorpshuizen en de subsidieregeling “maak werk van je 
idee”. We denken graag mee om dorpshuizen daar waar er behoefte aan is een (nog) bredere functie 
te geven.  
 
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van onze (jonge) burgers en van de samenleving. 
De gemeente kan, behalve door uitvoering van haar wettelijke taken en bevoegdheden, het verschil 
maken door informeel haar invloed te gebruiken. 
 
De gemeente voert in samenspraak met de schoolbesturen een toekomstgericht 
(huisvestings)beleid, waarbij aandacht is voor spreiding over de gemeente, goede en veilige 
bereikbaarheid, vervoer en mogelijkheden voor passend onderwijs. 
Bij verduurzaming van schoolgebouwen streven we naar een gezond binnenklimaat en 
energieneutraliteit. 
Aangezien de gemeente eigenaar is van de schoolgebouwen, maar de scholen zelf verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud van die gebouwen is een goede relatie met elkaar erg belangrijk. 
 
Veel scholen in onze gemeente hebben te maken met een teruglopend aantal leerlingen. Gevolg 
daarvan kan zijn dat scholen moeten sluiten. Schoolbesturen zijn echter wel zelf verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs en bepalen of ze wel of niet opgaan in een grotere organisatie. 
In het belang van het kind is een doorgaande leerlijn wenselijk. Daarom willen we investeren in 
Integrale Kind Centra (IKC’s), waarin samenwerking tussen diverse partners (voor- en naschoolse 
opvang, onderwijs peuterspeelzalen) wordt bevordert. Het IKC is ook de plaats waar bij voorkeur 
aanvullende zorg verleend wordt aan kinderen die dat om fysieke of mentale redenen nodig hebben. 
 
Sport en beweging zijn goed voor onze lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid. De gemeente 
kan hierin een faciliterende en stimulerende rol vervullen, zowel bij georganiseerde- als 
ongeorganiseerde sport. De verbindende kracht van sport vinden we belangrijk. Daarom willen we 
op dit gebied extra investeringen doen in het belang van het welbevinden van onze burgers. 
Samenwerking tussen verenigingen en clubs juichen we toe en ondersteunen we. 
De openbare ruimte in onze gemeente leent zicht heel goed voor ongeorganiseerde sport / recreatief 
bewegen. We onderzoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven.  
 
Om sport en bewegen te stimuleren vinden we het belangrijk dat er een goede spreiding is van 
sportvoorzieningen over onze gemeente. We houden ook rekening met de relatie tussen de 
sportvoorzieningen en onze basisscholen / IKC’s. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar 
verkeersveilige bereikbaarheid.  
 
Onze gemeente kent veel en diverse culturele activiteiten die ontstaan zijn uit particulier initiatief. 
Dat is belangrijk, want kunst en cultuur verbindt mensen. Daarom is het belangrijk dat deze 
activiteiten voor iedereen bereikbaar zijn. We willen daarom ook een stimulerende en 
ondersteunende rol blijven vervullen bij deze activiteiten, waarbij we verminderde regeldruk bij 
vergunningaanvragen onderzoeken. Ook zetten we ons in om op een creatieve manier (waaronder 
de open monumentendag) het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. 
 
Cultuurbeleving is heel belangrijk. Musea kunnen daarin hun bijdrage leveren. Daarom willen we 
musea en evenementen die betrokken zijn op de lokale historie stimuleren.  De professionalisering 
van het Historisch Museum De Bevelanden en de steeds prominentere plaats die het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland inneemt m.b.t. herdenkingen en “dark tourism” zijn aanleiding om de 
huidige subsidieregeling voor onze musea te heroverwegen en een meer structureel karakter te 
geven. 
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De aantrekkelijkheid van onze gemeente wordt mede bepaald door monumenten en 
cultuurhistorisch erfgoed. Daarom willen we dat die rijke geschiedenis zichtbaar blijft in de 
bebouwing, openbare ruimte en cultuurlandschap. Kerken zijn beeldbepalend voor onze dorpen en 
ons landschap. Door een afnemend aantal kerkbezoekers/leden en de daarmee afnemende 
inkomsten van kerkbesturen ligt er een grote uitdaging voor de komende periode om deze 
gebouwen en torens in goede staat te houden. Daarnaast willen we extra inzetten op het behoud 
van monumentale en beeldbepalende boerderijen.  
 
Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor toeristen willen we een aantrekkelijke 
gemeente zijn. We koesteren ons kleinschalig cultuurlandschap. Het contrast tussen enerzijds het 
haven- en industriegebied “Sloe” en anderzijds ons waardevolle cultuurlandschap in de Zak van Zuid-
Beveland kan toeristisch beter benut worden. Dat wat Borsele uniek maakt dragen we graag met 
gepaste trots uit. Maar ook in Bevelands verband dragen we ons steentje bij aan een aantrekkelijke 
regio voor recreant en toerist. 
Daarom stimuleren we niet alleen samenwerking tussen ondernemers in de culturele- en recreatieve 
sector, maar betrekken daar ook ondernemers en organisaties uit het haven- en industriegebied bij.  
In faciliterende zin willen we meedenken met het verbeteren van fietsroutes en het realiseren van 
oplaadpunten voor elektrische fietsen.  
Verblijfsrecreatie in ons kleinschalig cultuurlandschap willen we versterken. Dat vraagt uiteraard om 
maatwerk. Voldoende kwaliteit en toegevoegde meerwaarde aan het bestaande aanbod zijn daarbij 
uitgangspunten.  
De Tropical Zoo, het Bevrijdingsmuseum Zeeland en de Stoomtrein Goes-Borsele geven een 
toeristische meerwaarde. We maken een afweging in hoeverre de gemeente een rol en 
verantwoordelijkheid heeft bij (uitbreiding)plannen van deze voorzieningen.  
Het vastgestelde handhavingsbeleid m.b.t. recreatieparken vanaf 2019 zullen we uitvoeren. 
 
 
 

 
 
 

Werk en Inkomen 

Werken is geen doel op zich, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven 
van inkomen. Arbeidsparticipatie is dus heel belangrijk. Als werken onmogelijk is of als er geen 
(passend) werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Daarom willen, bij inkopen 
en aanbestedingen , waar mogelijk, als contractvoorwaarde opnemen dat mensen ingezet worden 
die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.      
Om jeugdwerkloosheid te voorkomen is het van belang dat we een gericht regionaal / provinciaal 
arbeidsmarktbeleid voeren waarin de aansluiting met het onderwijs van groot belang is. 
 
We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij en het economisch proces, want 
daar worden we allemaal beter van. Daarom zetten we ons in om zowel binnen als buiten onze eigen 
organisatie minimaal het aantal wettelijk verplichte garantiebanen in te vullen. Als gemeente geven 
we het goede voorbeeld door mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt werk aan te 
bieden.  
 
Beschut werk is nodig voor mensen die wel kunnen werken, maar aanpassingen op hun werkplek 
nodig hebben en meer begeleiding dan een reguliere werkgever vaak kan bieden. 
Om zoveel mogelijk mensen aan een reguliere baan te helpen benutten we zoveel als mogelijk “De 
Betho”  die voor onze gemeente uitvoering geeft aan de Wet Sociale Werkvoorziening.   
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We maken ons sterk om instroom van uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk te voorkomen en 
willen juist inzetten om uitstroom actief en innovatief uit te voeren. Specifieke aandacht gaat uit naar 
statushouders. Hierbij zien we vooral een belangrijke taak voor WIZ De Bevelanden weggelegd. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Zorg 

Door materiële voorzieningen zijn inwoners met fysieke beperkingen beter in staat om deel te 
nemen aan de samenleving. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft de gemeente 
daar mogelijkheden voor. We vinden het van belang dat de beschikbare financiële middelen zodanig 
aangewend worden dat zoveel mogelijk kwalitatief goede voorzieningen gerealiseerd kunnen 
worden. We juichen meer innovatie (bijvoorbeeld op het gebied van domotica / robotica) dan ook 
van harte toe. Daarom geven we veder uitvoering aan het actieplan “Wonen, Zorg & Welzijn”. 
Aanbod van welzijnsactiviteiten aan onze samenleving vinden we belangrijk. Daarom blijven hierover 
in gesprek met de stakeholders.  
 
De zwakkeren in de samenleving hebben onze steun nodig. Allereerst denken we dan aan familie, 
kerken en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft een vangnetfunctie als de basiszorg 
tekortschiet. Maar de gemeente heeft ook bewezen om actief bij te dragen aan “een samenleving 
waarin iedereen meedoet”. Dat beleid zetten we graag voort. Daarom willen we het project 
“Zorgzame dorpen”  nog beter in de samenleving verankeren, het Vrijwilligershuis op een efficiënte 
manier behouden en de keuzevrijheid (d.m.v. PGB) blijven garanderen. We willen daarnaast extra 
inzet leveren om (toenemende) eenzaamheid in onze gemeente tegen te gaan. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom  is het van belang om te voorkomen dat jongeren 
buiten de boot vallen. En indien dat toch het geval is, moet adequate ondersteuning en hulp 
geboden worden. Daarom willen we streven naar zoveel mogelijk solidariteit tussen de gemeenten 
om goede, voldoende en tijdige jeugdzorg te kunnen bieden. We vinden het ook belangrijk dat 
ondersteuning aan de jongere zoveel mogelijk in de natuurlijke context plaatsvindt en zolang 
mogelijk gewacht wordt met plaatsing in een opvangvoorziening.  
We willen blijven inzetten op preventie. Daarom hechten we aan opvoedondersteuning vanuit een 
laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), blijven we aandacht geven aan voorlichting over 
de schadelijke gevolgen van roken, alcohol  en drugsgebruik. 
 
Ook bij hulpverlening aan mensen met psychische of psychosociale problemen is het aan te bevelen 
om zo lang mogelijk in de eigen omgeving ondersteuning te krijgen middels ambulante zorg (begeleid 
wonen) alvorens woonruimte in een instelling aangeboden wordt (beschermd wonen). Toch lijkt de 
problematiek m.b.t. het toenemend aantal  “verwarde personen”  mede verband te houden met de 
verschuiving van beschermd wonen naar begeleid wonen. Daarom willen we aandacht voor dit 
onderwerp en pleiten voor voldoende woonruimte voor de groep “beschermd wonen” zowel binnen 
als buiten instellingen.     
 
We werken graag mee aan de ambitie om van Zeeland een regio te maken waar mensen minder vaak 
ziek zijn, beter in hun vel zitten en productiever en sociaal actiever zijn. Daarom willen we de vijf 
levensdomeinen als uitgangspunt van de “Vitale Revolutie” verankeren in ons gezondheidsbeleid.  
Naast aandacht voor schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugsgebruik vinden we ook het 
terugdringen van gehoorschade van belang. 
 
 
 



 
8 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Milieu en openbare ruimte 
 
Een aantrekkelijke leefomgeving wordt vooral ook bepaald door een openbare ruimte die “groen”, 
schoon, veilig en goed verzorgd is. Dat vraagt inspanningen van de gemeente, maar zeker ook van 
burgers. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid kijken we bij de uitvoering van plannen steeds 
hoe burgers betrokken kunnen worden bij het ontwerp en bij het (structureel) onderhoud van die 
plannen. We bevorderen biodiversiteit actief. Als we investeren in de openbare ruimte zorgen we 
ook voor een beheersplan wat op betaalbare wijze goed uitvoerbaar is en die ook van financiële 
structurele dekking voorzien zijn. Onze eigen gemeentelijke buitendienst speelt daarin een 
belangrijke rol. Professionalisering en dienstverlening van onze mensen vragen om blijvende 
aandacht.  
De komende periode gaan we de dorpsbossen in de Sloerandkernen dusdanig herinplanten zodat de 
basis gelegd wordt voor een duurzame buffer tussen de dorpen en het industriegebied. 
We werken de dorpsplannen (als vervolg op het basisdocument Groenstructuurplan) verder uit in 
overleg met de dorpsbewoners. 
Als gevolg van het verbod op bestrijdingsmiddelen op verhardingen en plantsoenen hebben we 
bijzondere aandacht voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte. We blijven zoeken naar de 
meest effectieve manier tegen aanvaardbare kosten. 
 
Door het toenemen van lange natte periodes, lange droge periodes en korte hevige regenbuien staat 
het thema klimaatadaptatie prominent op de agenda. Ons rioleringssysteem is niet berekend op deze 
klimaatsverandering. Naast het realiseren van meer gescheiden rioolstelsels (regenwater apart van 
afvalwater) gaan we zoeken naar andere oplossingen, zoals bovengrondse afvoer (tijdelijk water op 
straat) en buffering van hemelwater. Ook onze inwoners kunnen hieraan bijdragen door 
herinrichting van hun tuinen (minder verstening). 
 
De landelijke ambities om te komen tot meer afvalscheiding en minder restafval zijn (zeker voor niet-
verstedelijkte gebieden als Borsele) hoog. Desalniettemin zetten wij ons met onze eigen 
inzameldienst van harte in om in 2020 ook in Borsele 75% van ons huishoudelijk afval te scheiden en 
maximaal 100 kg. per inwoner per jaar huishoudelijk restafval over te houden. Om dat te bereiken 
zullen we onze inzamelmethode aan moeten passen, maar ook nog meer aan bewustwording 
moeten werken. Daarbij richten we ons vooral op het beter scheiden van groente- fruit- en tuinafval 
(gft). Afvalscheiding- en inzameling benaderen we vanuit de principes: verbetering milieurendement, 
aanvaardbare kosten en “de vervuiler betaalt”. We delen kennis en ervaring met andere gemeenten 
en houden rekening met nieuwe ontwikkelingen. 
 
Een schoon milieu is van levensbelang. Daarom willen we het gebruik van eindige voorraden 
verminderen en het gebruik van hernieuwbare bronnen juist stimuleren. Zowel in het Zeeuws 
Energieakkoord als in onze eigen Duurzaamheidsvisie zijn beleid en doelen geformuleerd. We geven 
hieraan in de komende periode graag uitvoering aan middels extra inzet en financiële middelen. 
We onderzoeken hoe (de subsidieregeling) asbestverwijdering een effectief vervolg gegeven kan 
worden. 
RUD Zeeland verleent namens onze de gemeente omgevingsvergunningen milieu, ziet toe op de 
naleving van milieuregelgeving en treedt zo nodig handhavend op. Voor zowel burgers als 
bedrijfsleven is het van belang dat dit op een effectieve en efficiënte manier gebeurt.  
 
De begraafplaatsen in onze dorpen moeten als onderdeel van de openbare ruimte voor iedereen 
goed toegankelijk en netjes onderhouden zijn. Door het afnemende aantal begravingen in onze 
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gemeente lopen echter de benodigde inkomsten (grafrechten) terug die nodig zijn om begravingen 
te verzorgen en onze begraafplaatsen te onderhouden. Verdere verhoging van de tarieven vinden wij 
niet acceptabel. Daarom willen we een deel van de kosten op andere wijze dekken.  
 
 
 
 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

 
We willen de eigen unieke ruimtelijke kwaliteiten van onze gemeente behouden en zo mogelijk 
verbeteren. De invoering van de nieuwe Omgevingswet biedt kansen om juist daarvoor lokaal beleid 
te ontwikkelen. Het zoeken van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen kan leiden tot win-win 
situaties waardoor onze woon-, werk- en leefomgeving verbetert. De uitwerking van thema’s als 
klimaatadaptatie en energietransitie kunnen van invloed zijn op ons landschap en woonomgeving. De 
uitdaging hierbij is om het karakter van onze gemeente te behouden.   
We gaan aan de slag met het opstellen van een Omgevingsplan voor al onze dorpen. 
De komende periode blijven we inzetten op de leefbaarheid van onze dorpen, waarbij door alle 
ontwikkelingen in en bij het industriegebied Vlissingen-Oost de Sloerand bijzondere aandacht 
verdient.  
Daar waar de kansen zich voordoen geven we uitvoering aan de Projectenatlas. Concreet zien we 
daarvoor mogelijkheden bij het Masterplan Nieuwdorp, waar we in de komende jaren uitvoering aan 
geven. 
 
De aantrekkende woningmarkt kan de verkoop van bouwkavels de komende periode positief 
beïnvloeden. Toch lijkt de vraag naar bouwkavels en het aanbod daarvan in combinatie met de 
regionale woningbouwplanning niet in evenwicht te komen. Daarom is het van belang om samen 
met de betrokken partners de (concrete) vraag duidelijk in beeld te brengen en zo mogelijk met onze 
bestemmingsplannen en beeldkwaliteitscriteria hierop te anticiperen zonder de kwaliteit van onze 
woonomgeving geweld aan te doen. 
Bij eventuele nieuwe uitbreidingsplannen houden we geen rekening meer met gasaansluitingen. 
 
We zijn trots op de eigenheid van onze dorpen. De bebouwing bepaalt mede die eigenheid. Behoud 
en versterking daarvan is dus van het grootste belang. Daarom zetten we het project 
“Dorpsvernieuwing 2.0” voort, zodat bestaande woningen bewoonbaar blijven en we verpaupering 
van de woonomgeving tegengaan. 
We stimuleren duurzame maatregelen bij alle verbouwingen of aanpassingen aan woningen.  
In het kader van de Wet natuurbescherming willen we in overleg met de Provincie de mogelijkheden 
onderzoeken om een quick scan natuuronderzoek voor al onze dorpen uit te voeren, waardoor we 
enerzijds inzetten op actieve soortenbescherming en anderzijds aanvullend onderzoek bij 
bouwinitiatieven overbodig maken.  
Om verpaupering van bebouwing in het buitengebied tegen te gaan richten we ons vooral op het 
behoud van leegstaand agrarisch vastgoed. Te denken valt aan aanpassen van bedrijfsgebouwen aan 
veranderende bedrijfsvoering, ruimte mogelijkheden voor economische nevenactiviteiten, en meer 
ruimte voor herbestemming.  
We zien er op toe dat arbeidsmigranten humaan en fatsoenlijk gehuisvest worden. Het vastgestelde 
beleid biedt hiervoor mogelijkheden.  
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We maken met de woningcoöperatie concrete afspraken over o.a. voldoende betaalbare 
huurwoningen, verduurzaming van de huurvoorraad en verkoop van woningen met een bepaald 
energielabel.  
We voeren pilots uit waarbij bestaande woningen in de particuliere woningvoorraad worden 
aangepast naar “nul op de meter” en stellen daar ook financiële middelen voor beschikbaar. 
We volgen nieuwe ontwikkelingen in de woonbehoefte van onze inwoners op de voet.  
Indien de “privatisering van het bouwtoezicht” wettelijk verplicht wordt, heeft dat direct gevolg voor 
de inkomsten uit bouwleges. Zowel in financieel als in personeel opzicht zullen we hierop moeten 
anticiperen. 
 
 
 


