
TIPS OM GEUR- EN ROOKOVERLAST 
TE BEPERKEN BIJ GEBRUIK VAN 
EEN HOUTKACHEL, OPEN HAARD, 
BUITENVUUR OF BBQ

Overlast
Stoken van houtkachels, haarden, buitenvuur 
of BBQ is in Nederland toegestaan. Maar het 
veroorzaken van ontoelaatbare overlast door 
het stoken van houtkachels en haarden is 
niet toegestaan. Er zijn alleen geen wettelijke 
objectieve normen om vast te stellen wanneer 
er sprake is ontoelaatbare overlast.  Daarom 
gaat de gemeente Borsele niet over tot het 
nemen van maatregelen bij houtrookover-
last en voeren we een beleid van voorlichting 
en informatie. Deze week delen we tips om 
minder geur- en rookoverlast te veroorzaken 
wanneer u een houtkachel of open haard 
aansteekt. 

Als er wordt geklaagd over houtrookoverlast 
binnen een woonbuurt, kan de gemeente 
daar onvoldoende mee. Pas als er meerdere 
klachten over eenzelfde stookpunt zijn, stellen 
we een onderzoek in. Als uit dit onderzoek 
blijkt dat de rookgasafvoer niet aan de tech-
nische eisen voldoet van het Bouwbesluit, kan 
de gemeente overgaan tot handhaving. Dit is 
een situatie die voor iedereen ongewenst is. 

Samen afspraken maken 
De gemeente Borsele is van mening dat buren 
en buurtgenoten gezamenlijk en in goed 
overleg tot een oplossing kunnen komen om 
overlast te voorkomen. Onderzoek daarom 
samen met uw buren of buurtgenoten of u 
afspraken kunt maken over hun stookge-
drag. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u 
ook een beroep doen op buurtbemiddeling. 
Meer informatie daarover kunt u vinden bij 
buurtbemiddeling De Bevelanden via deze 
website: www.smwo.nl/dienstverlening/
buurtbemiddeling-de-bevelanden
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18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de 
gemeenteraad, belast met de agendavor-
ming en de advisering over de werkwijze van 
de raad. Deze vergadering vindt maandelijks 
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden 
op www.borsele.nl.

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft 
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en 
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om orga-
nisatorische redenen dient u vóór 29 septem-
ber 12.00 uur een afspraak te maken bij Ilona 
Vermue (0113 238487). 
20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST  30 SEPTEMBER 2021

De Culturele Raad Borsele heeft in samenwer-
king met KCE Oosterschelderegio, Filmalot en 
Film by the Sea het plan opgevat voor de ontwik-
keling van een educatieproject gericht op film. 

Vlogs op YouTube, filmpjes op Instastories en 
TikTok zijn niet meer weg te denken uit de leef-
wereld van jongeren. Om kinderen in groep 8 
meer bewust te maken van beeld en beeldver-
haal, kunnen zij via dit project kennis maken met 
alle facetten van het maken van een film zoals 
het schrijven van een script, het maken van een 
storyboard en hoe de ideeën om te zetten naar 
beeld.

Er zijn zes scholen die zich hebben aangemeld 
om deel te nemen en mee te werken aan de 
verdere ontwikkeling van het project. Woensdag 
15 september is het project van start gegaan tijdens de 23ste editie van Film by the Sea. Medio april 
2022 zal het project worden afgerond. 

Meer weten? Stuur een e-mail naar: cultureleraad@borsele.nl.

FILMEDUCATIEPROJECT MOVIEMAKERZ

BEKENDMAKING WET 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van 
de gemeente Borsele is gebleken dat onder-
staande persoon niet meer woont op het adres 
waar hij volgens de basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Het college heeft besloten 
de bijhouding van de persoonslijst van deze 
persoon op te schorten. Dat betekent dat hij 
daardoor niet meer op dat adres staat inge-
schreven. De betrokken persoon is verplicht tot 
het doen van aangifte van verblijf en adres of 
adreswijziging.

Het betreft: Erdal Sarma, 29-02-1980

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie 
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Borsele, 
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld 
hierin uw naam en adres, dagtekening, het 
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de 
gronden van het bezwaar. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met team 
Burgerzaken, telefoonnummer 0113-238441of 
via burgerzaken@borsele.nl.
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Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar goed vegen.

Zorg voor volledige luchttoevoer. 
Laat het hout dus niet smoren én 

laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
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Laat de open haard of houtkachel 
uit bij windstil of mistig weer 
en raadpleeg de stookwijzer.
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Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor 
het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. 

6

Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

Wanneer je in huis je houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke 
stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van jezelf 
en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch een vuurtje 
aansteken? Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken: 

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken 
voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie 
milieucentraal.nl. Kijk op stookwijzer.nu voordat je wilt 
gaan stoken.

 Je ziet het niet, maar het is er wel…

Controleer regelmatig of je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 

bijna geen rook uit de schoorsteen.

open
dicht

Plaats hier het logo van uw gemeente.

Stook geen geïmpregneerd
 of geverfd hout.

Leg de kleine houtjes 
bovenop en steek het vuur 

van boven aan. 

Stook alleen droog hout. 

15.5%
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Buitenvuur of bbq: 5 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

Laat de barbecue of vuurkorf 
uit bij windstil of mistig weer en 
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 Je ziet het niet, maar het is er wel…
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aansteken? Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken: 
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Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving. 

Uit
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Plaats hier het logo van uw gemeente.
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Gebruik alleen schoon 
hout dat goed gedroogd is. 

Stook geen geïmpregneerd
of geverfd hout.

Gebruik brandbare 
blokken van geperst hout

(zonder toevoegingen) 
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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. 


