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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

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

Heeft u afgelopen jaar nog geen gebruik van de
Regeling Reductie Energiegebruik, maar wilt u
wel weten wat de mogelijkheden zijn om het
energiegebruik van uw koopwoning te verminderen? Dan helpen wij u graag op weg door middel
van een gratis warmtescan.
Tot en met 31 december 2021 is namelijk de
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van
kracht. De RRE is een landelijke subsidieregeling die bedoeld is om CO²-reductie te realiseren bij koopwoningen. Vanuit het Zeeuws
Energieakkoord werken de Zeeuwse gemeenten
samen aan de uitvoering van deze regeling.
Zo vraagt u de gratis warmtescan aan
Ga naar https://www.duurzaambouwloket.nl/
warmtescan-zeeland en meld uw woning aan.
Let op, u kunt uw woning tot en met 5 november
2021 aanmelden. Er zijn slechts een beperkt
aantal scans beschikbaar. Op=op.
Wat levert het op?
De voorgevel van uw woning wordt, onder voorbehoud van een geschikte buitentemperatuur,
voor 31 december 2021 gratis gescand op warmteverlies. U ontvangt een adviesrapport. In het
adviesrapport wordt uitgelegd of en waar er
warmte weglekt en wat u daartegen kunt doen.

UITNODIGING

INFORMATIEBIJEENKOMST
ENERGIETRANSITIE HOEDEKENSKERKE
Wij nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst over de energietransitie in
Hoedekenskerke. Met deze bijeenkomst willen we u informeren over de energietransitie
en de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen.

DATUM
Maandag 1 november 2021
LOCATIE
Dorpshuis De Griend
TIJD
20.00 – 21.30 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

PROGRAMMA
• Opening wethouder Arno Witkam
• Toelichting Energieneutrale Dorpen
• Introductie werkgroep Duurzaam Hoedekenskerke
• Korte uitleg RRE-regeling en Platform
Energiek Zeeland
• Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Naast het plenaire programma kunt u onder meer informatie krijgen over apparaten die bijdragen aan
een duurzame woning, zoals een pompschakelaar, radiatorventilator of een energieverbruiksmanager.
Deze kunt u dan direct via de RRE-regeling gratis of met korting aanvragen net als een energieadvies,
monumentenpaspoort en CV-optimalisatie. Daarnaast geven wij 25 waardebonnen weg voor advies van
het Platform Energiek Zeeland om uw woning te verduurzamen.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig bent. Meld u vooraf aan via www.borsele.nl/aanmelding
Met vriendelijke groet,
Wethouder
Arno Witkam

JAARLIJKSE HERDENKING BAARLAND
Op dinsdag 26 oktober herdenkt de gemeente
Borsele de strijd die geleverd is voor de bevrijding
van Zuid-Beveland. Dit jaar is het 77 jaar geleden
dat de bevrijders hier geland zijn.
Om 14.55 uur vertrekken we vanaf strandbrasserie De Landing aan de zeedijk in Baarland naar
het monument. Hier vindt om 15.00 uur een korte

Werkgroep Duurzaamheid
Theo Tramper

plechtigheid plaats, waarbij het gemeentebestuur
van Borsele een krans zal leggen. Na de kranslegging door het gemeentebestuur worden aanwezigen in de gelegenheid gesteld bloemen neer te
leggen bij het monument.
Na afloop wordt er bij strandbrasserie De Landing
een kop koffie aangeboden.

Tonny Drijdijk
Arjan van Erk
Jan Lukasse

ONTVANG
VOOR €10,- ADVIES
OM UW WONING TE
VERDUURZAMEN*

*Voor de eerste 25 huishoudens die zich hebben
aangemeld én aanwezig zijn op de bijeenkomst.

A. WIESSNER-HOOG WINNARES FOTOWEDSTRIJD
“MOET JE ZIEN ….. IN BORSELE” SEPTEMBER

PROGRAMMA FESTIVAL ‘CULTUUR UIT DE ZAK’ BEKEND
Op zaterdag 23 oktober vindt in Borsele het festival
‘Cultuur uit de Zak’ plaats. Het festival biedt in
9 dorpen een zeer gevarieerd programma met
muziek, kunst, exposities, workshops en vele
andere activiteiten. De afgelopen week is in de 9
dorpen hard gewerkt aan het rond krijgen van het
programma. Het volledige programma is nu in te
zien op en te downloaden van
www.cultureleraadborsele.nl .

Dit bewijs geeft aan dat iemand volledig gevaccineerd bent, een recente negatieve testuitslag heeft
of hersteld is van corona. Een corona toegangsbewijs kan worden geupload in de CoronaCheck-app
(te downloaden via de Apple App of Google Play
Store). Een print van het bewijs op papier is ook
voldoende. Meer informatie hoe een corona toegangsbewijs kan worden gemaakt is te vinden op:
https://coronacheck.nl.

Het programma biedt voor ieder wat wil. Muziek
van klassiek tot jazz/swing en pop/rock. Van professionele en amateurkunst tot huisvlijt van jong
en oud op de lokale kunst- en cultuurmarkten. Van
wensplaquettes maken tot een graffiti workshop.
Van voorleesfeesten voor peuters en kinderen tot
snuffelen op een boekenmarkt. Te veel om op te
noemen en dat maakt het misschien lastig om te
kiezen uit het hele scala aan activiteiten. Daarom
zijn als suggestie in het programma ook enkele
routes opgenomen. Zo is er een kinderroute,
een kunstroute en een poproute. Maar het staat
iedereen uiteraard vrij om gewoon een eigen route
samen te stellen. De meeste activiteiten vinden
plaats tussen 10.00 uur en 18.00 uur. In twee
dorpen (Nisse en Ovezande) is er ’s avonds een
muziekprogramma.

Hebt u vragen? Stuur een email naar
info@cultureleraadborsele.nl of
cultureleraad@borsele.nl.

Het festival is vrij toegankelijk voor iedereen. Wel
zal iedereen ouder dan 13 jaar bij de toegang tot
de festivallocaties gevraagd worden om een geldig
corona toegangsbewijs te tonen. Wat houdt dat in?

Met haar sfeervolle foto van een zonsopkomst bij ’s-Heerenhoek zie je: de herfst is in aantocht.
Zij wint een waardebon van € 25 en dingt mee naar de jaarprijs van € 300.
Heeft u ook een mooie foto gemaakt in onze gemeente?
Stuur hem in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

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.

V E R V O L G P A G I N A
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 7 OKTOBER 2021
1 Opening
Afwezig: de heren Boekholt (VVD) en Van
Hartingsveldt (SGP/CU).
2 Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik
gemaakt.
3 Vaststelling van de agenda/Orde van de
vergadering
De heer Van 't Westeinde (CDA) geeft aan een
motie vreemd aan de orde van de dag te willen
indienen.
4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
Niet van toepassing
5 Voorstel om:
1 kennis te nemen van de ontvlechting van
Evides N.V. uit PZEM N.V;
2
indien gewenst, wensen en bedenkingen
te uiten voor wat betreft de deelname in
Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua
B.V. conform artikel 160 lid 2 van de
gemeentewet;
3	de financiële effecten van de ontvlechting
Evides te verwerken in de gemeentelijke
begroting voor wat betreft de dividendopbrengsten, conform de in dit voorstel
opgenomen tabel én in de gemeentelijke
balans door het toekennen van een investeringskrediet van € 26.440,- voor de eenmalige kapitaalstorting voor deelname in GBE
Aqua B.V.
Besluit:
1. 
Kennis te nemen van de ontvlechting van
Evides N.V. uit PZEM N.V;
2. Geen wensen of bedenkingen in te dienen
voor wat betreft de deelname in GBE Aqua B.V.
conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet.
3. 
de financiële effecten van de ontvlechting
Evides te verwerken:
	- in de toekomstige gemeentelijke begrotingen voor wat betreft de dividendopbrengsten
conform de in dit voorstel opgenomen tabel;
	- in de gemeentelijke balans het toekennen
van een investeringskrediet van € 26.440,- voor
de eenmalige kapitaalstorting voor deelname
in GBE Aqua B.V.
6 Voorstel om:
1. kennis te nemen van de statuten voor de
oprichting van de Benelux Groepering voor
Territoriale Samenwerking North Sea Port
District.

2. indien gewenst, conform artikel 160 lid 2
van de gemeentewet, wensen en bedenkingen te uiten voor wat betreft de deelname
van Borsele aan de Benelux Groepering
voor Territoriale Samenwerking North Sea
Port District.
Besluit :
1.	
Kennis te nemen van de statuten voor de
oprichting van de Benelux Groepering voor
Territoriale Samenwerking North Sea Port
District;
2.	Gebruik te maken van de mogelijkheid om
conform artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet,
wensen of bedenkingen te uiten voor
wat betreft de deelname van Borsele aan
de Benelux Groepering voor Territoriale
Samenwerking North Sea Port District. Hierin
zal aandacht worden gevraagd voor een evenwichtige afweging tussen de belangen van het
bedrijfsleven enerzijds en de belangen van de
leefomgeving, natuur en milieu anderzijds.
7 Voorstel om:
1 	
Akkoord te gaan met de door de
Zeeuwse overheden, in samenwerking met andere partijen, opgestelde
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)
en deze vast te stellen.
2	De KasZ als (basis)strategie voor gemeente
Borsele te gaan gebruiken zodat in
de gemeentelijke plannen zoals de
Omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en het
inrichten van de openbare ruimte rekening
wordt gehouden met de strategische uitgangspunten van klimaatadaptatie.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de
Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) die
door de Zeeuwse overheden is opgesteld in
samenwerking met andere partijen.
2. De KasZ als (basis)strategie voor de gemeente
Borsele te gaan gebruiken zodat in de gemeentelijke plannen zoals de Omgevingsvisie,
ruimtelijke plannen en het inrichten van de
openbare ruimte rekening wordt gehouden
met de strategische uitgangspunten van
klimaatadaptatie.
8 Vragenuurtje
*Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt wat de
stand van zaken is van de opgehaalde hoeveelheden restafval en GFT èn per wanneer
de wethouder verwacht met het huidige
PMD-systeem het streefgetal van 100 kg restafval per inwoner te behalen?

DAKEN GEZOCHT VOOR POSTCODEROOSPROJECTEN

Wethouder Weststrate geeft aan dat als we de
resultaten van het eerste halfjaar 2021 extrapoleren komen we op 238 kg. restafval per inwoner.
Dat is inclusief 44 kg. grof huishoudelijk afval.
Ter vergelijking: 2020 244 kg en in 2021 dus 238
kg. Hierbij maakt de wethouder de kanttekening
dat in de afgelopen jaren 15% meer afval aangeboden t.g.v. de coronacrisis. Onduidelijk is
wanneer de 100 kg per inwoner wordt gehaald.
Met een landelijk gemiddelde van 200 kg kunnen
we ons afvragen wat het realiteitsgehalte is van
deze ambitie. Zeker in het licht van een andere
doelstelling, namelijk: 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. En daar scoren we
(Zeeuws-breed) 71%! Daarnaast zien we significante afname van 12,7% (gewicht) van gft in de
restbak. Binnenkort neemt het college ook een
besluit over het actieplan VANG, waarin 10 maatregelen genoemd zijn om de kg’s restafval nog
verder te verminderen; de wethouder verwacht
dat 40 kg. haalbaar is. De wethouder concludeert
dus dat inwoners en gemeente op de goede weg
zijn, maar dat er eenvoudigweg teveel afval is.
*
Mevrouw Van de Ree informeert naar de
situatie van de thuiszorg in Borsele?
Wethouder Van de Plasse geeft aan dat de schaarste op de arbeidsmarkt bekend is voor medewerkers van de thuiszorg. De coronaperiode heeft
hierin ook een rol gespeeld. Dit zal onderwerp
van gesprek zijn met de zorgaanbieders.
* De heer Smits (LPB) constateert, naar aanleiding van een artikel in de PZC dat er een
bouwplan wordt gemaakt voor nieuwbouw
in de Platepolder. De LPB steunt het plan
van de omwonenden om starterswoningen te bouwen in dit plan en is van mening
dat het een gemiste kans zou zijn om in dit
stadium niet aan deze dringende behoefte
te voorzien. In Platepolder is een unieke
kans om starters ter wille te zijn. Betaalbare
starterswoningen of een project voor Tiny
houses tegen een voor jongeren acceptabele
prijs zal niet alleen voorzien in een behoefte
voor jongeren, maar zal ook de reputatie
van onze gemeente ten goede komen. Het
voorstel van de LPB is om alsnog starterswoningen en/of een project voor de bouw van
Tiny houses op te nemen in het bouwplan
van Platepolder.
* Ook de heer Kampstra (CDA) vraagt of er
in het plan Platepolder nog ruimte is voor
andere initiatieven zoals Tiny houses of flexwonen? Zo nee, is de wethouder dan bereid
te kijken waar deze ruimte nog gevonden kan

worden, desnoods buiten de Platepolder. Is
er ruimte om het appartementencomplex
juist voor starters te maken. Deze kunnen
naast het gebruik voor starters ook interessant zijn voor ouderen met een kleinere
beurs.
* Mevrouw van de Ree vraagt aandacht voor
de ontsluiting van het plan Platepolder
én of de wethouder bereid is om actie te
ondernemen om de start van fase 2 van plan
Platepolder met bijvoorbeeld een jaar naar
voren te halen en de procedure zo mogelijk
begin 2023 in gang te zetten, zodat de knelpunten eerder worden opgelost?
Wethouder Weststrate vindt de vragen zeer
begrijpelijk; de krapte op de woningmarkt is een
fiks probleem, ook voor starters. Hij geeft aan dat
rechtspraak uitwijst dat in een bestemmingsplan
woningen niet uitsluitend voor één doelgroep
mogen worden bestemd. Onderscheid naar
leeftijd en dergelijke is niet ruimtelijk relevant.
Daarnaast leent ene reguliere grootschalige
woonwijk zich niet eenvoudig voor woonconcepten als Tiny houses en flexwonen. De problemen op de woningmarkt zijn overigens niet
alleen met stenen op te lossen. Daarom wordt
gekozen voor een tweesporen beleid: doorstroming op gang proberen te brengen door te
participeren op de vraag die er is voor reguliere
woningbouw in allerlei woontypes. Dit wordt
gedaan in Platepolder. Daarnaast wordt onderzocht of op andere locaties flexwonen mogelijk
is. Een concept dat uitermate geschikt lijkt voor
o.a. starters. De wethouder geeft aan uiteraard
bereid te zijn om te bezien hoe we fase 2 van
Platepolder kunnen versnellen. De wethouder
zal hierover het gesprek
met de gedeputeerde aangaan.
*	De heer Van 't Westeinde dient namens alle
fracties een motie vreemd aan de orde van
de dag in, waar het college wordt verzocht
om de gemeente Middelburg op te roepen
haar verantwoordelijkheid te nemen inzake
een oplossing voor de toekomstige verkeersproblematiek die door de realisatie van het
Waterpark Veerse Meer zal ontstaan.
De motie wordt unaniem aangenomen.
9 Sluiting

GEMEENTERAADSVERGADERING 4 NOVEMBER 2021
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op
donderdag 4 november 2021 om 20.00 uur. 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.

Zonnecollectief Zeeland en Maak Onze Regio Duurzamer timmeren weer aan de weg om in 2022
nieuwe postcoderoosprojecten in de gemeente Borsele te realiseren.
Afgelopen jaar zijn er een tweetal projecten gerealiseerd, te weten postcoderoos coöperatie BorseleOvezande (Klinkerduijn) en postcoderoos Oudelande (Traveo).
Voor nieuwe postcoderoosprojecten zijn we op zoek naar daken van minimaal 500m2 zuid gericht of oost/
west gericht, zowel platte als schuine daken. Hierop plaatsen we zonnepanelen. Inwoners investeren in
de zonnepanelen en behalen zo een rendement. Indien u interesse heeft om uw dak hiervoor beschikbaar
te stellen, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op zodat wij u uitgebreid kunnen informeren.
Wellicht gaat uw dak dan dienen voor een duurzaam burger initiatief in Borsele en omgeving!
U kunt mailen naar
info@zonnecollectiefzeeland.nl of bel naar 06-18193017. Meer informatie is te vinden op onze website
www.zonnecollectiefzeeland.nl.

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken/klankbordgroepen
5. Voorstel om:
		a. een krediet van € 137.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalige werkterrein
van de Sloeweg in ‘s-Heerenhoek en de aanplant van bos op dit terrein
		b. de investering hiervan te dekken door een onttrekking van € 137.000 uit de reserve Sloerand en de
rentelasten ad € 1.350 per jaar met ingang van 2023 op te nemen in de begroting
6.	Voorstel om in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2021 en de 1e begrotingswijziging
2022 betreffende de financiering van de uitvoering van Externe Veiligheidstaken door Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland
7.	Voorstel om in te stemmen met de verdeling Inter Bestuurlijk Programma (IBP) middelen 2021
8. Voorstel om:
		a. de programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming
2023-2025
		b. in te stemmen met de voorgestelde indicatoren voor het Sociaal Domein
9. Vragenuurtje
10. Sluiting
Heinkenszand, 12 oktober 2021

RAADSBIJEENKOMST 28 OKTOBER
In verband met het herfstreces zal er op de donderdag 28 oktober aanstaande géén raadsbijeenkomst
plaatsvinden.

voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

