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

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

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 uur - 12.30 uur

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

BORSELS BULLETIN
week 35 | 8 september 2021
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ELEKTRISCHE DEELAUTO(S) IN HEINKENSZAND?
INFORMATIEAVOND VERPLAATST NAAR 29 SEPTEMBER 2021

Vraagt u zich wel eens af hoe vaak u uw (2e) auto gebruikt? Hoeveel uur rijdt u er daadwerkelijk mee en 
hoeveel uur staat deze geparkeerd? Wilt u misschien wel een deelauto gebruiken, maar ‘hoe werkt dat 
dan en wat zijn kosten en besparingen?’ Of bent u benieuwd of elektrisch rijden iets voor u is: wat is er 
dan nodig en wat kan het u opleveren? Heeft u zin in een testritje met een elektrische auto? Houden 
andere zaken u bezig rond duurzame mobiliteit? Of wilt u op één of andere wijze bijdragen aan verduur-
zaming van personen- en bedrijfsvervoer in Heinkenszand?

Kom dan naar de 

Informatieavond Duurzame Mobiliteit in Heinkenszand!

Datum: Woensdag 29 september 2021 (was 14 juli 2021)
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand

Partners: Werkgroep Duurzaam Heinkenszand2030 (initiatiefnemer informatieavond)
  Gemeente Borsele
  St. Duurzame Mobiliteit Zeeland
  Deelauto-project Wolphaartsdijk
  Deelauto-project Ovezande
  en mogelijk anderen

Programma: 19.15 – 19.30 uur  Inloop met koffie / thee
  19.30 – 19.50 uur Welkom & Introductie partners, hun visie en activiteiten
  19.50 – 20.30 uur Informatiemarkt: bezoek aan stands van de partners
  20.30 – 20.45 uur Peiling onder deelnemers
  20.45 – 21.00 uur Afronding met drankje

Let op! Meld u a.u.b. vooraf aan via: sonja.nossent@zeelandnet.nl.  Aanmelden graag uiterlijk 14 
september 2021!  De eventueel dan geldende coronamaatregelen, zullen we uiteraard in acht nemen.
Het aantal deelnemers kan gemaximeerd zijn. Neem uw mobiele telefoon mee om mee te kunnen doen 
aan de peiling aan het eind.

WEL OF GEEN GFT?

Deze week delen we een lijst over afval met betrek-
king tot dieren en wat wel of niet in de groene con-
tainer mag. 

Wat mag wel?
•  Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor 

kleine knaagdieren (zoals cavia, konijn, 
hamster) met hun poep

• (Restanten) diervoer)

Wat beter niet?
•  Poep en mest van grote dieren, zoals hond, kat, 

paard en koe
• Kattenbakvulling en vogelkooizand
• Haren, pluizen
• Dode dieren of slachtafval

Meer informatie vindt u op 
www.borsele.nl/afval

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. 

MKB-ONDERNEMERS KRIJGEN VANAF 1 OKTOBER 2021 STEUN BIJ VERDUURZAMING

Energiebespaarplicht
Mkb-ondernemers met een energieverbruik hoger 
dan 50.000 kWh en meer dan 25.000 m3 aardgas 
zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatre-
gelen te treffen en dit te melden bij de gemeente 
of Omgevingsdienst. Mkb-ondernemers met een 
energieverbruik dat minder is dan 50.000 kWh elek-
triciteit en 25.000 m3 aardgas vallen niet onder de 
Energiebesparingsplicht. 

De subsidie
Voor ondernemers die niet onder de 
Energiebespaarplicht vallen, is subsidie beschik-
baar voor het laten opstellen van een professioneel 
advies door een energieadviseur. Deze adviseur 
zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om 
energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken 
van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. 
Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warm-
tepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst 
valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan 
koeling, keuken- of ICT-apparatuur of elektrische 
bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvra-
gen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de 

maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of 
projectleider in te schakelen voor het inkooptraject 
van de maatregelen en het regelen van financie-
ring. De overheid vergoedt tachtig procent van het 
advies en de ondersteuning; twintig procent is voor 
rekening van de mkb-ondernemer.

Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 
2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst 
van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies 
worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De 
maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. 
In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

De regeling wordt gefinancierd door het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen 
deze ministeries bij aan de uitvoering van het 
Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
www.rvo.nl. 

De jury koos deze maand voor zijn foto van de zonsopkomst aan de Hollestelleweg te Ovezande. De foto 
straalt rust uit. De dag moet nog beginnen, maar bij  “dag en douw” is Borsele al mooi! 
Piet Grim wint met deze foto een waardebon van € 25 en dingt mee naar de jaarprijs. 
Heeft u ook een plekje of activiteit waarvan u denkt “dat moet men zien van Borsele!” ? 
Stuur uw foto in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

PIET GRIM WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “MOET JE ZIEN ……. IN BORSELE” JULI

Het wordt dit jaar een bijzondere editie van 
Open Monumentendag. Vorig jaar was het orga-
niseren van Open Monumentendag door corona-
maatregelen helaas onmogelijk. Dat willen we 
dit jaar niet nog eens. De versoepelingen geven 
dit jaar ruimte om in afgeslankte vorm Open 
Monumentenweekend te organiseren. Dit gaat 
dan ook gebeuren: op zaterdag 11 en zondag 12 
september stellen een beperkt aantal eigena-
ren zijn of haar monument open voor publiek. 
Dat geeft U de gelegenheid om desgewenst alle 
negen monumenten te bezoeken. 

Op zaterdag 11 september zijn de volgende 
monumenten te bezoeken: Slot Baarland, molen 
‘De Hoop en Verwachting’ Borssele, PKN kerk 
Driewegen, de ‘Koutermolen’, de PKN kerk ‘De 
Ark’ Hoedekenskerke, molen ‘De Poel’ Nisse, 
boerderij ‘Tien gemeten’ Oudelande, RK kerk en 
pastorie en molen ‘de Blazekop’ in Ovezande. 

Op zondag 12 september zijn ook de volgende 
monumenten open: ‘De Hoop en Verwachting’, 
PKN kerk Driewegen, PKN kerk ‘de Ark’, boerderij 
‘Tien Gemeten’ en molen ‘de Blazekop’.

De toegang is uiteraard overal gratis. Laat deze 
kans niet lopen en bekijk het moois dat Borsele 
op monumentengebied te bieden heeft.  

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.borsele.nl/
open-monumentendag-borsele

OPEN MONUMENTENWEEKEND 2021 
BORSELE



 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

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergade-
ring van de gemeenteraad van Borsele te houden 
op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur. De 
raadsvergadering is digitaal te volgen via de website 
van de gemeente Borsele. Wilt u inspreken tijdens 
deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 
uur van te voren aanmelden bij griffie@borsele.nl 
o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.

 1. Opening.

 2. Spreekrecht publieke tribune.

 3.  Vaststelling van de agenda / orde van de 
vergadering.

 4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen.

 5. Voorstel om:
  a.  kennis te nemen van de bijgevoegde eva-

luatie Overleg Zeeuwse Overheden en 
Regiobureau Zeeland (hierna te noemen 
OZO);

  b.  de bestaande OZO-samenwerking voort te 
zetten en verder te ontwikkelen langs het in 
onder a. genoemde rapportage;

  c.  in te stemmen met de continuering van het 
beschikbaar stellen van een bijdrage van 
€ 1,00 per inwoners en deze vanaf 2022 te 
indexeren.

 6.  Voorstel om de Algemene plaatselijke veror-
dening gemeente Borsele 2011 te herzien en 
te vervangen door een actuele verordening: 
Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Borsele 2021.

 7.  Voorstel om in te stemmen met de aanleg 
en inrichting van een parkeerterrein aan de 
Vanderbijlparkstraat in Oudelande en de inves-
tering hiervan te dekken middels een ont-
trekking van € 49.000 uit de reserve ‘Kwaliteit 
openbare ruimte’ en de rentelasten ad € 500 
per jaar, met ingang van 2023 op te nemen in 
de begroting.

 8.  Voorstel tot het vaststellen van de 
Kwaliteitsverordening vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) Borsele .

 9.  Voorstel tot het instemmen met de “Visie op 
de regionale opgaven van de Bevelanden ‘Het 
vitale hart van Zeeland’ 2021-2026” .

 10.  Voorstel om kennis te nemen van het jaarver-
slag 2020 van de stichting Omnisscholen. 

 11.  Voorstel om een positieve zienswijze in te 
dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 van 
de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Zeeland, inzake Veilig Thuis.

 12.  Voorstel om:
  a.  kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van 

de GGD Zeeland;
  b.  een positieve zienswijze in te dienen ten 

aanzien van de bestemming van het jaar-
resultaat 2020, inclusief de 3e en 4e begro-
tingswijziging 2021 (respectievelijk voor de 

organisatieonderdelen IJZ en GGD);
  c.  in te stemmen met de afrekening aan de 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor 
een bedrag van € 30.278.

 13.  Voorstel om in te stemmen met de uitwerking 
van het besluit 24 van het kerntakenonderzoek 
‘onderhoud groen verlagen’. 

14.  Voorstel tot het vaststellen van de 8e wijziging 
van de programmabegroting 2021 gemeente 
Borsele.

15. Vragenuurtje.
 
16. Sluiting.

Heinkenszand, 31 augustus 2021

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

UITNODIGING RAADSVERGADERING DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021


