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Na afloop van het optreden van
de Juke Joints tijdens het festival
Cultuur UIT de Zak kreeg de
organisatie van het Bluesfestival
de Zeeland Refinery Cultuurprijs
Borsele 2021 uitgereikt door wethouder Marga van
de Plasse – Nagelkerke. Wat begon als een lokaal
festival, is na 27 jaar een festijn geworden dat graag
bezocht wordt. Bezoekers uit heel Nederland en
België weten het meerdaagse muziekspektakel
op de sportvelden van Kwadendamme goed te
vinden. Voor deze gasten is er een festivalcamping.
Sinds een aantal jaren organiseren zij ook een goed
bezocht indoorfestival. De kracht van het festival is
dat het, ondanks de 1200 bezoekers, toch kleinschalig is (en blijft).Een goede reden dus om in
aanmerking te komen voor de Zeeland Refinery
Cultuurprijs Borsele.

RAADSBIJEENKOMST 11 NOVEMBER
Op donderdag 11 november aanstaande vindt er
een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over
de Cultuurnota. Deze bijeenkomst start om 20.00
uur.
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.

LANDELIJKE ALCOHOLWEEK: ZIEN DRINKEN DOET DRINKEN
Van maandag 1 t/m zondag 7 november 2021 vindt de landelijke Alcohol-actieweek plaats, met als
thema ‘Zien Drinken Doet Drinken’. De actieweek richt zich op bewustwording van ouders en volwassenen rondom dit thema. Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol
aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere
leeftijd te veel en te vaak gaan drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in
de omgeving van een kind doet er dus toe: geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren
verkleint de kans dat zij op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik. Kijk voor meer informatie en
wat u zelf kunt betekenen op www.ziendrinkendoetdrinken.nl of www.laatzenietverzuipen.nl.

FESTIVAL CULTUUR UIT DE ZAK SCHOT IN DE ROOS
Zaterdag 23 oktober vond in negen dorpen van de gemeente het festival Cultuur uit de Zak plaats.
Het festival was bedoeld om kunstenaars en artiesten weer een podium te geven en bewoners weer
enthousiast te maken voor kunst en cultuur. Dat is goed gelukt!
In ’s-Heer Abtskerke begon het festival al vroeg in de ochtend in de kerk met activiteiten voor kinderen
(voorlezen en boekenleggers maken). De volwassenen bezochten de boekenmarkt en bekeken de schilderijen en keramiek van lokale kunstenaars, terwijl tussendoor korte orgelconcertjes werden gegeven.
Ook ’s-Heerenhoek ging vroeg van start met een fiets- en wandeltocht naar de geschiedenis van het dorp.
Daarna was het een komen en gaan van bezoekers in de tentoonstelling in de Jeugdhoeve en bij de concerten in de kerk. Lewedorp opende het festival met een hiphopdemonstratie, die onmiddellijk bezoekers
trok. De rest van de zaterdag kon men rondsnuffelen op de sfeervolle kunstmarkt of luisteren naar miniconcerten van plaatselijke muzikanten. Veel bezoekers leefden hun creatieve talenten uit in de graffiti
workshop. Begin van de middag kwam het festival ook in de andere dorpen op stoom. Baarland heeft er
een gezellig dorpsfeest van gemaakt met veel lokaal gemaakte lekkernijen en exposities van lokale kunstenaars. In het kerkje van Ellesdiek bezochten mensen de expositie van Carmen Milhous, terwijl buiten
de plaatselijke popband Tape-it een ‘pop-up’ openluchtconcert gaf. In Heinkenszand konden de orkesten
van Euterpe en de Big Band van de muziekschool eindelijk weer eens los in de Stenge. De meeste concertbezoekers namen ruim de tijd om op de gezellige kunstmarkt rond te kijken. Voor peuters werd ondertussen een voorleesfeest gehouden met zang, dans en knutselwerk. Kwadendamme ging uit haar dak met
een energieke performance van de gelegenheidsformatie Peter Kempe/Wouter Verhulst/Ilse van Doorn.
Later in de middag werden zij opgevolgd door stevige blues- en rockcovers van Gino and the Bulldoze
band.
In Nisse was het een gezellige boel bij de kunstexposities en speelden in de tussentijd Company of Sinners,
Soulkitchen, Chiel en Thijs Martens en Mr. Veen hun repertoire. Buiten waren prachtige oldtimer trekkers
te bewonderen op het dorpsplein. Met net genoeg wind werden kleurige grote vliegers opgelaten voor
een mooie show op de kasteelwei. Ovezande bood in de middag in het kerkje Wit Arjaentje een bijzondere
expositie van Tineke van de Ven: bezoekers konden in het looppad over bedrukte kussentjes de Zeeuwse
vloedlijn volgen. In of op de kussentjes zijn voorwerpen verwerkt die je aan de Zeeuwse kust kunt vinden.
Voor in de kerk kwamen ze uit bij een expositie van zeefdrukkunst van Johannes de Hollander.
In de avond volgden in podium de Klomp voor een vooral jeugdig publiek nog een drietal concerten door
talentvolle, veelbelovende jonge musici (Dax Hovius, Potential Wonder) en door de bekende Zeeuwse dialectrock formatie Surrender. Ook in Nisse kon men ’s avonds in een sfeervolle atmosfeer in de kerk genieten
van vertrouwde muziek door de band ‘Ouwe Helden’. In totaal heeft het festival in de negen dorpen naar
schatting zo’n 1300 enthousiaste bezoekers getrokken. Een aantal daarvan heeft ook meerdere dorpen
bezocht. De reacties op het festival waren uitsluitend positief. Regelmatig werd gevraagd of het festival
volgend jaar herhaald gaat worden. Dat valt nu nog niet te zeggen, maar daar gaat de culturele raad
samen met alle deelnemende culturele organisaties en de gemeente zeker over nadenken.
Heeft u vragen? Stuur een email naar info@cultureleraadborsele.nl of cultureleraad@borsele.nl.
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BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BORSELE VERANDERT MEE!

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 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 ingeschreven. De betrokken persoon is verplicht tot het
doen van aangifte van verblijf en adres of adreswijziging.

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op overlast door extreme neerslag, hitte,
droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)
veiligheid). Klimaatverandering raakt ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassing. Overheden,
inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet meehelpen waar hij of zij kan. Van inwoners
vraagt het aanpassen aan extremer weer vooral een verandering in denken en doen. Zo kunt u uw tuin
groener maken, zuinig omgaan met drinkwater of een regenton plaatsen. De komende maanden delen we
daarom allerlei tips wat u kan bijdragen. Meer informatie en al deze tips zijn terug te lezen op
www.zeelandverandertmee.nl.

Het betreft:

Mohammed Kasmi, 14-11-1998
Danny Gemin, 05-09-1982
Romuald Piotr Dudek, 26-10-1980

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 meer informatie kunt u contact opnemen met team Burgerzaken,
telefoonnummer 0113-238441 of via burgerzaken@borsele.nl

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE BORSELE
De wegen kunnen glad zijn in het winterseizoen. De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. Daarom is het tijdens de winterperiode belangrijk dat uzelf ook
rekening houdt met gladheid en voorzichtig bent.
Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuwen ijsvrij houden. U kunt geen strooizout afhalen bij de gemeentewerkplaats! De strooiroutes, verzorgd
door de gemeente Borsele, vindt u via onze website: www.arcg.is/19yuHL.
Heeft u vragen over de strooiroutes? Neem dan contact op met de werkplaats via 0113 - 23 83 83.

GEWIJZIGDE PLANNNING RAADSBIJEENKOMSTEN
De op dinsdag 9 november aanstaande geplande raadsbijeenkomst over het meerjarenbeleidsplan van
de Veiligheidsregio Zeeland wordt verschoven naar donderdag 11 november aanstaande. Deze avond
staat ook een kaderraad voor de cultuurnota gepland. De bijeenkomst op 11 november start om 20.00
uur. De eerder aangekondigde bijeenkomst over de Wet Kwaliteitsborging bouwen komt op 11 november
te vervallen.
De bijeenkomst op 11 november 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/.

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.

