BORSELS BULLETIN

foto Bram Boone

week 12 | 23 maart 2022

DOE MEE MET DE ‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK!
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
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

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 april organiseren we de eerste ‘Borsele drinkt water’ week.
Een week lang promoten we water drinken. We
doen dit omdat water drinken belangrijk is in een
gezonde leefstijl.
Wist u dat:
•	Volwassenen 1,5 tot 2 liter vocht per dag nodig
hebben? Kinderen 1 tot 1.5 liter?
•	Water nodig is om het lichaam goed te laten
functioneren?
•	Water een prima dorstlesser is bij sporten. En
energydrankjes niet nodig zijn als u een uurtje
matig intensief sport?
Water saai?
Vindt u water saai? Voeg dan fruit, kruiden of specerijen aan uw water toe. Bijvoorbeeld citroen,
sinaasappel, druiven, gember, munt, kaneel. Of
maak combinaties als gember met sinaasappel,
aardbei en tijm of komkommer en munt.

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

Doe mee
Kies ook vaker voor een glas water. Laat het zien
op social media door een selfie te posten. Gebruik
de hashtag #Borseledrinktwater en vergeet ons
(BorseleBeweegt) niet te taggen! U kunt de selfie
ook mailen naar jogg@borsele.nl.

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

Als u de selfie post voor 30 april 2022, maakt u
kans op het enige echte ‘Borsele drinkt water’
pakket. Zien we uw selfie binnenkort online?

GRATIS ZELFTESTEN VOOR INWONERS
MET LAAG INKOMEN
Inwoners met een laag inkomen (tot 120
procent van het sociaal minimum) mogen per
persoon 6 zelftesten halen. De overheid stelt de
testen ondanks het afschaffen van de meeste
coronamaatregelen toch beschikbaar voor
deze doelgroep. Behoort u tot deze doelgroep?
Dan kunt u de zelftesten afhalen bij de receptie
van het gemeentehuis in Heinkenszand.
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.

De “Borsele drinkt water” week is een activiteit
in het kader van JOGG-Borsele. Borsele is JOGGgemeente, JOGG staat voor gezonde jeugd,
gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat de
jeugd in Borsele opgroeit in een gezonde leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is.

HAAL GRATIS COMPOST!
Op zaterdag 26 maart is de Zeeuwse compostdag. Die dag ontvangen bezoekers van de milieustraten een gratis zak compost bij een bezoek
aan de Zeeuwse milieustraten. Dit als bedankje
voor het scheiden van GFT afval (groente-, fruit-,
tuinafval en etensresten). Van dit GFT-afval
maken we Zeeuwse compost, een bodemverbeteraar. Het Zeeuwse compost wordt gebruikt in
de landbouw, bij tuinders en particulieren.
Schoon GFT
GFT-afval is een waardevolle grondstof. Het is
daarom belangrijk om GFT-afval te scheiden zodat

Zeeuwse compostdag 26 maart
Op de Zeeuwse milieustraten van de Zeeuwse
Reinigingsdienst krijg je bij een bezoek zaterdag 26
maart een gratis zak compost.

Er zijn ook vrijwilligers die informatie geven over
het composteren van GFT-afval. Heb je nog meer
compost nodig? Het hele jaar door kan je zelf gratis
compost komen scheppen.
Activiteiten compostdag
Rondom de compostdag worden verschillende
activiteiten georganiseerd door natuur- en educatiecentra. Op de website
www.olazzeeland.nl/compostdag vind je een lijst
met activiteiten.

POLITIE WAARSCHUWT VOOR PHISHING

Op dinsdag 29 maart 2022 wordt afscheid
genomen van de huidige gemeenteraad. De
nieuwe gemeenteraad wordt op woensdag
30 maart 2022 geïnstalleerd. Beide raadsvergaderingen starten om 20.00 uur in het hof
Stenevate, Stenevate 9a in Heinkenszand. U
bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Phishing is een vorm van digitale oplichting
waarbij oplichters hengelen naar gegevens.
Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms.
Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse
website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of
andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken
geld over naar een fraudeur die zich voordoet als
familielid. Hoe blijft u veilig? Denk als eerste aan
de ABC, waar daar blijft u digitaal veilig mee: Alert
zijn - Bescherm jezelf - Check altijd!

U kunt de bijeenkomsten ook digitaal volgen of
terugkijken via de webpagina
https://borsele.raadsinformatie.nl. Op die
webpagina kunt u vervolgens de datum selecteren van de vergadering die u wilt bekijken.

Tips om phishing van uw gegevens te voorkomen:
•	Reageer nooit op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode.
Banken, creditcard maatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om.

RAADSBIJEENKOMSTEN

we er mooie compost van kunnen maken. Ook is
het belangrijk dat er geen ander afval in het GFT
zit. Plastic en glas composteren niet en we willen
ook niet dat dit in de bodem terecht komt.
Daarnaast komt GFT dat niet gescheiden wordt bij
het restafval en gaat de verbrandingsoven in. Dat is
slecht voor het milieu en duurder dan verwerking
tot compost.

	Ontvangt u zo’n e-mail? Verwijder deze dan
meteen. Klik in geen geval op een link die in de
e-mail staat.
•	Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik
deze dan niet aan.
• Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier
nooit om vragen. Als u een nieuwe pas krijgt,
vraagt de bank altijd om uw oude pas door te
knippen en weg te gooien.
•	Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw BSN-nummer
gebruiken om een bankpas aan te vragen.
Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen
foto op social media. De zichtbare persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen
worden misbruikt.

•	Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over
de telefoon.
• Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op
uw eigen bankapp of de website van uw bank
en doe daar de betaling. Geef ook aan bij de
koper dat u op deze manier betaalt. Vaak zal de
fraudeur dan al afhaken en geen verdere actie
ondernemen.
•	Vertrouwt u een link niet helemaal, check hem
via de website checkjelinkje.nl.
•	Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en verander
ze regelmatig. Wees er zeker van de uw
computer de laatste software- en beveiligingsupdates heeft gehad.

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

DENK EN PRAAT MEE OVER ONZE OMGEVINGSVISIE!
Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe houden we Borsele
mooi en een fijne plek om te wonen? Wat is er nodig om Borsele
duurzaam en klimaatbestendig te maken? Hoe zetten we
Borsele economisch en recreatief op de kaart? Kortom: hoe ziet
u het Borsele van de toekomst? Denk en praat mee tijdens onze
publieksbijeenkomsten over de omgevingsvisie. In onze omgevingsvisie leggen we onze gezamenlijke ambities en keuzes voor
de toekomst vast. We horen graag uw visie over onze toekomst!

Tijdens de publieksbijeenkomsten op dinsdag 5 en maandag 11 april
kunt u meedenken en -praten over de omgevingsvisie!

Toekomstige ontwikkelingen
Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier
woont, werkt en verblijft. Toekomstige ontwikkelingen vragen om
zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de
omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi
houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over. In de omgevingsvisie komen de hoofdlijnen van al het
beleid voor de leefomgeving in Borsele.

19.00 uur
19.30 uur

Uw stem laten horen?!
Inwoners, ondernemers en belangengroepen betrekken we bij
het opstellen van de omgevingsvisie. Vorig jaar zijn leden van ons
digitale inwonerspanel bevraagd en voerden we gesprekken met
belangengroepen.

Programma
We organiseren twee bijeenkomsten, met hetzelfde programma.
Op dinsdag 5 april vanaf 19.00 uur in de Stenge in Heinkenszand
en op maandag 11 april, vanaf 19.00 uur, in dorpshuis ‘t Trefpunt in
Ovezande.

Meer ruimte voor
flexibel wonen
in Borsele?
Denk en praat mee over de
toekomst van de gemeente Borsele
tijdens de bijeenkomsten over de
omgevingsvisie.

GEMEENTE BORSELE / Pantone 368 C

19.35 uur
20.10 uur
20.50 uur
21.00 uur
21.40 uur
21.50 uur
21.55 uur
22.00 uur

Inloop
Opening door voorzitter en
welkomstwoord door wethouder
Presentatie Lindert Moerdijk (MSP Onions)
Eerste ronde tafelgesprekken
Korte pauze en wissel naar nieuwe tafel
Tweede ronde tafelgesprekken
Plenaire terugkoppeling door tafelhosts
Doorkijk vervolgtraject door voorzitter
Afsluiting door wethouder
Borrel

Meer informatie en aanmelden via
www.borsele.nl/omgevingsvisie

Dinsdag 5 april | 19.00-22.00 uur
De Stenge, Heinkenszand
Maandag 11 april | 19.00-22.00 uur
Trefpunt, Ovezande
Meer info en aanmelden: borsele.nl/omgevingsvisie

BEWEEGTUIN HEINKENSZAND EN ‘S-GRAVENPOLDER: KOM OOK MEEDOEN!
De training in de beweegtuin in Heinkenszand is op
maandag van 13.30 tot 14.30 uur het hele jaar door.
We verzamelen bij SVRZ de Fonteyne en lopen dan
gezamenlijk naar de Stenge. Bij slecht weer gaat de
training voortaan door in sporthal de Stenge.
Ook in ’s-Gravenpolder is een beweegtuin, vóór
sporthal De Zwake aan de Egelantierstraat.

Daar is de training op maandag en donderdag van
10.30 tot 11.30 uur.
Geschikt voor iedereen
De training in de beweegtuin is geschikt voor
iedereen, passend bij eigen niveau. We starten de
training met een stukje wandelen, voor diegenen

die dat willen. Wie niet wil of kan wandelen, blijft
met de trainer in de beweegtuin. Daarna doen
we oefeningen voor kracht, conditie en balans.
Meestal eindigen we met een leuke spelvorm. Met
elkaar zijn we zo gezellig een uurtje in beweging en
ga je met een voldaan gevoel naar huis. De training
sluiten we af met gezamenlijk koffiedrinken in de

Stenge of de Zwake.
Meer informatie
De trainingen zijn gratis. Aanmelden is niet nodig.
Koffiedrinken na afloop is voor eigen rekening. Wil
je meer weten, neem dan contact op met buurtsportcoach Joffrey Geldof op 06 - 52 56 09 15.

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 10 MAART 2022
1. Opening
De voorzitter staat stil bij de oorlog in de Oekraïne en betoont zijn
medeleven met de getroffenen. In het kader van de Internationale
Vrouwendag (8 maart 2022) biedt wethouder Van de Plasse namens
de dames van de raad het boekje 'Vergezichten in Borsele' aan, aan
de burgemeester en de raadsleden.
De heren Smits (LPB) en Boekholt (VVD) zijn afwezig.
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
Besluit: De heer Kampstra (CDA) geeft aan een motie 'vreemd aan de
orde van de dag' te willen indienen met als onderwerp 'babyboom'.
De heer Van Hekken (Lokale Partij Borsele) geeft aan een motie
'vreemd aan de orde van de dag' te willen indienen met als onderwerp 'verontreiniging Westerschelde.
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
Besluit: Mevrouw Koeleman geeft een terugkoppeling van de vergadering van de auditcommissie van 8 maart 2022.
5. Voorstel om in te stemmen met het extern inhuren van tijdelijke
extra capaciteit voor het taakveld Wonen en Bouwen
Besluit: Tijdelijke extra personeelscapaciteit, vooralsnog 4 FTE, voor
het taakveld Wonen en bouw extern in te huren:
Voor de onder 1. genoemde inhuur € 215.000 beschikbaar te stellen
uit het algemeen weerstandsvermogen (als gevolg van meeropbrengsten bouwleges 2021 en compensatieregeling leges 2020).
Het voorstel wordt met 14 stemmen 'voor' en 3 stemmen 'tegen' aangenomen. De fracties van SGP/CU, CDA, PVDA, VVD en D66 stemmen
voor. De fracties van de LPB en OPA Borsele stemmen tegen.
6. Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen over de
5e begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland) inzake de invoering
van het prenataal huisbezoek
Besluit: De raad besluit een positieve zienswijze in te dienen
over de 5e begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland, inzake de invoering van het prenataal
huisbezoek.
7. Voorstel om in te stemmen met de subsidieverordening
Armoedebestrijding en Inburgering gemeente Borsele.
Besluit: De raad besluit de Subsidieverordening Armoedebestrijding
en Inburgering gemeente Borsele vast te stellen.
8. Voorstel om het beleidsplan Schulddienstverlening 2020 in
te trekken en het plan Schulddienstverlening 2022-2025 vast te
stellen
Besluit: Het beleidsplan schulddienstverlening 2020 Afdeling
Werk Inkomen en Zorg, GR de Bevelanden in te trekken. Het Plan
Schulddienstverlening 2022-2025 vast te stellen.
9. Voorstel om kennis te nemen van het definitief ontwerp van de
multifunctionele accommodatie (MFA) en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte te Nieuwdorp
Besluit: Het door D66 ingediende amendement om een tekst toe te

voegen aan de paragraaf ‘Uitvoering/planning/Evaluatie’ die er in
voorziet dat het college de raad "driemaal per jaar informeert over
de voortgang van de bouwplanning, de kostenraming van de bouwkosten, de realisatie van de specifieke uitkering en andere subsidies"
wordt ingetrokken.
De raad besluit:
Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de multifunctionele
accommodatie (MFA) en de bijbehorende inrichting van de openbare
ruimte te Nieuwdorp.
De kosten voor de uitvoering, zijnde € 8.389.033 voor de realisatie
van de MFA en € 839.135 voor de inrichting van de openbare ruimte
ten laste te brengen van de eerder ter beschikking gestelde financiële
middelen voor het Masterplan Nieuwdorp.
10. Vragenuurtje
De heer Kampstra (CDA) dient een motie 'vreemd aan de orde
van de dag' in, met als onderwerp 'babyboom'. Deze motie wordt
ingetrokken.
De heer Van Hekken (LPB) dient een motie 'vreemd aan de orde van
de dag' in, met als onderwerp 'verontreiniging Westerschelde'. Deze
wordt mede ingediend door de heer Verbrugge van OPA Borsele. Deze
motie wordt ingetrokken.
Mevrouw Koeleman (CDA) vraagt wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het mogelijk onterecht
toepassen van een vermogenstoets bij de indicatie voor huishoudelijke hulp. Wethouder Van de Plasse antwoordt dat de vijf Bevelandse
gemeenten een aantal opties hebben verkend. Die vergen nadere uitwerking. Wanneer de opties en de mogelijke gevolgen daarvan helder
zijn, volgt een bestuurlijk besluit. Als dit resulteert in een aanpassing
van de verordening, dan zal de raad hierover ook een besluit moeten
nemen. Voor de Oosterschelderegio als geheel zijn er vanaf de invoering van de verordening 200 klanten minder met een indicatie 'huishoudelijke hulp' die gemiddeld € 3.072 per jaar, per klant minder aan
kosten met zich meebrengen.
De heer Verkuil (SGP/CU) vraagt - onder meer vanwege de komst
van vluchtelingen vanuit de Oekraïne - naar de mogelijkheden om
in de gemeente Borsele aan de slag te gaan met het initiatief van
TakecareBNB. Daarbij worden vluchtelingen met een verblijfstatus
gekoppeld aan huishoudens die woonruimte aanbieden. Mevrouw
Van de Ree (D66) vraagt naar de mogelijkheden om het niet te verhandelen Borselse fruit in te zetten als voedselhulp voor de vluchtelingen van Oekraïne. Tevens vraagt zij of het college bereid is om actie
te ondernemen om voor de opvang van de verwachte vluchtelingen
bijvoorbeeld recreatiewoningen voor bewoning toe te staan. Tot slot
vraagt zij of initiatieven zijn gestart die ondersteuning vanuit

de gemeente kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de organisatie van
groepstransporten. Als antwoord op de vraag van raadslid Verkuil
antwoordt burgmeester Dijksterhuis dat voor TakecareBNB de verbinding met de gemeente niet per se een vereiste is: inwoners kunnen
zichzelf aanmelden bij TakecareBNB als zij (tijdelijke) opvang willen
bieden. Vanuit de Rijksoverheid is aan Zeeland als regio gevraagd
binnen twee weken minimaal 1.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te
vangen. Daarnaast wordt gevraagd opvanglocaties te realiseren om
aanvullend nogmaals 1.000 vluchtelingen op te kunnen vangen.
Burgemeester Dijksterhuis antwoordt naar aanleiding van de vragen
van mevrouw Van de Ree dat sinds vorige week alles in een stroomversnelling is geraakt. Daarbij zijn eerst de regionale coördinatie
en de inventarisatie van mogelijke opvanglocaties in de gemeente
beschouwd. De suggestie inzake 'fruit voor Oekraïne' wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg van de regionale werkgroep. Voor wat betreft de tweede vraag, antwoordt burgemeester
Dijksterhuis dat het college bereid is zich in te zetten voor de opvang
van vluchtelingen uit de Oekraïne. Het heeft wel de voorkeur dat er
Zeeuwse regionale coördinatie is. Ook huisvesting in recreatiewoningen is bespreekbaar: de schrijnende en zeer urgente situatie in de
Oekraïne kan aanleiding zijn om tijdelijk in deze specifieke situatie
van het beleid af te zien. De locaties die mogelijk geschikt worden
bevonden, zijn geïnventariseerd. Wat betreft de vraag over opgestarte initiatieven die wellicht ondersteuning behoeven, antwoordt
burgemeester Dijksterhuis dat inwoners met name contact hebben
gezocht over (ondersteuning bij) huisvesting; niet over transport.
Overwogen wordt een informatiebijeenkomst te organiseren waarbij
mensen die een bijdrage willen leveren samen worden gebracht met
relevante partners.
De heer Vermeulen (CDA) geeft aan dat in ‘s-Gravenpolder de wens
leeft om eens in de vijf jaar een 4 mei-herdenking te houden in het
bijzijn van het college van burgemeester en wethouders. Hier zou
afwijzend op gereageerd zijn omdat de gemeente zich op deze dag
(4 mei) richt op de herdenking in Heinkenszand. De heer Vermeulen
vraagt of dit klopt en - wanneer dit het geval is - of overwogen kan
worden om eens in de vijf jaar aanwezig te zijn bij de herdenking in
‘s-Gravenpolder, zoals de organisatie zelf voorstelt. Burgemeester
Dijksterhuis antwoordt dat een formeel verzoek hieromtrent binnen
de gemeente niet bekend is. De gemeente heeft de keuze gemaakt de
dodenherdenking voor de gehele gemeente in Heinkenszand te laten
plaatsvinden. Een herdenking in ‘s Gravenpolder behoort zeker tot
de mogelijkheden; hoe dat praktisch te maken zou onderwerp van
nadere bespreking kunnen zijn.
11. Sluiting
De voorzitter geeft een terugblik over de raadsperiode van de afgelopen vier jaar.

