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

Op dinsdag 9 november aanstaande vindt er
informerende raadsbijeenkomst plaats over het
meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio
Zeeland. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.

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 houtrookoverlast 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.

Deze bijeenkomst vindt plaats in ’t Hof Stenevate,
Stenevate 9a in Heinkenszand.
U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te
wonen. Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen?
Kijk dan op www.borsele.raadsinformatie.nl.

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 technische eisen voldoet van het
Bouwbesluit, kan de gemeente overgaan tot handhaving. Dit is een situatie die voor iedereen ongewenst is.

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

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 stookgedrag. 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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BINNENKIJKEN BIJ ZEEUWSE WONINGEN TIJDENS DE DUURZAME HUIZEN ROUTE
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De snel oplopende gasprijzen zijn voor veel
huishoudens reden om zich te oriënteren op
energiebesparende maatregelen of aardgasvrij
wonen. Dit kan tijdens de Duurzame Huizen
Route op zaterdag 30 oktober en 6 november.
Honderden enthousiaste huiseigenaren in heel
Nederland stellen hun huis open om uitleg te
geven over bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. Bezoekers kunnen
zich inschrijven via
www.duurzamehuizenroute.nl.
Eén van de huiseigenaren die meedoet is Jeroen
Goud uit ’s-Heerenhoek. Hij maakte zijn jaren ’70woning aardgasvrij door goede isolatie en een
bodem/waterwarmtepomp. Als straks de laatste
zonnepanelen op het dak liggen, komt de energierekening onder de 0 euro. “Ik vind het leuk om
mensen te helpen en inspireren. Soms lijkt iets
moeilijk of ingewikkeld, maar valt het in de praktijk
best mee. Tijdens de Duurzame Huizen Route laat
ik graag zien hoe ik het heb aangepakt.”
Inschrijven voor een bezoek
Er zijn tal van mogelijkheden om een huis te verduurzamen. Zo kun je al klein beginnen met ledlampen, een slimme thermostaat en tochtstrips.

Of je pakt het groter aan door goed te isoleren,
een warmtepomp aan te schaffen en vloerverwarming aan te leggen. Huizen met uiteenlopende
duurzame maatregelen doen dit jaar mee met de
Duurzame Huizen Route. Geïnteresseerden kunnen
zich via de website inschrijven voor een bezoek
bij één of meer woningen. Per woning zijn er een
maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld
over zaterdag 30 oktober en 6 november.
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door de provincies Zeeland, Drenthe, Friesland,
Gelderland, Zuid-Holland, 145 Nederlandse
gemeenten en het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Zij moedigen inwoners aan om op een laagdrempelige manier kennis te maken met duurzaam
wonen.
Zelf een duurzaam huis?
Wie zelf stappen heeft gezet om zijn of haar huis
te verduurzamen kan zich aanmelden voor de
Duurzame Huizen Route 2021 via
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
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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.
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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. Let op: dit is een aanvulling op de agenda die vorige week is gepubliceerd.
1 Opening
2 Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering

7.
		
		
		

Voorstel om in te stemmen met:
a. de opdrachtformulering onderzoek Buitendienst
b. de voorgestelde wijze van aanbesteding
c. de kredietverstrekking van € 60.000 en voorgestelde financiële dekking

8.	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 en een instemmende zienswijze hierover in te dienen
9.	Voorstel om in te stemmen met de verdeling Inter Bestuurlijk Programma (IBP) middelen 2021 en de
begroting hierop aan te passen

4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5. Voorstel om:
		 a. in te stemmen met het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;
		 b. in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden;
		 c. in te stemmen met de rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;
		 d. in te stemmen met de rapportage Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;
		 e. een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021
			 GR Samenwerking de Bevelanden;
		 f een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022
			 GR Samenwerking de Bevelanden;
		 g. een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage Tozo 2021
			 GR Samenwerking De Bevelanden;
		 h. een positieve zienswijze in te dienen over de Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden
6 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

10.	Voorstel om in te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van € 67.500
voor de realisatie van een parkeerterrein aan de Doelstraat in Oudelande en dit kredietbedrag voor
€ 30.000 te dekken vanuit de Algemene middelen en voor € 37.500 vanuit de Reserve Kwaliteit
Openbare Ruimte
11. 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
12. Vragenuurtje
13. Sluiting
Heinkenszand, 12 oktober 2021
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

