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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

RENATA ELENBAAS WINT JAARPRIJS 2021 FOTOWEDSTRIJD BORSELE

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te
houden op donderdag 7 april 2022 om 20.00
uur. De raadsvergadering is ook digitaal te
volgen via de website van de gemeente Borsele.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering,
dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren
aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam,
telefoonnummer en onderwerp.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda/orde van de
vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5. Voorstel om in te stemmen met de
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kern
's-Heerenhoek, gedeelte Marktstraat 3, 2022’
6. Voorstel om in te stemmen met het
Actieplan sport, bewegen en gezondheid
2022 tot en met 2025
7. Voorstel om in te stemmen met de
4e wijziging van de programmabegroting
2022 gemeente Borsele
8. Vragenuurtje
9. Sluiting
Heinkenszand, 22 maart 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

Zaterdag 26 maart jl is in het gemeentehuis te Heinkenszand de winnaar bekend gemaakt van de fotowedstrijd ‘Moet je zien ….. in Borsele’ 2021. Uit de twaalf maandwinnaars koos de jury de foto van de
boerderij in de sneeuw aan de Zwaakse Weel, gemaakt door Renata Elenbaas.
De jury is van mening dat dit is hoe we Borsele willen zien. Een mooie monumentale Borselse boerderij
op een bijzondere manier gefotografeerd. Het lijkt wel een pentekening. Het is een foto waarbij je weg
kunt dromen. Verstild leven met een dorpje op de achtergrond. De natuur en het agrarisch leven komen
bij elkaar.
De tweede plaats was voor een foto van schapen bij de Brilletjes in Nisse,
gemaakt door Hans Boonman. De derde plaats voor een foto van het restant
van de haven van Bakendorp, gefotografeerd door Judith Ideler.
Alle maandwinnaars zijn te zien in de hal van het gemeentehuis te Heinkenszand.

BEZOEK BEVRIJDINGSMUSEUM
VRIJWILLIGERSHUIS
Activiteitenprogramma Borselse Sprinter:
we mogen weer!
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u het
leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u thuis.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. (entree)
kosten voor de activiteit, eventuele kosten voor
lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.
Dinsdag 5 april, 12.00 - 17.30 uur
Overdekt winkelcentrum de Roselaar,
Roosendaal
Kosten: € 19,00 incl. koffie/thee en lekkers.
Donderdag 7 april, 12.30 - 17.30 uur
Advent rit Intratuin Koudekerke in Paassfeer
Kosten: € 16,00 incl. koffie/thee en lekkers.
Zaterdag 9 april, 12.00 -17.30 uur
SPECIALE PRIJS
Natuurgebied Waterdunen tussen Breskens en
Groede		
Kosten: € 20,00 incl. koffie/thee en lekkers.
Niet rolstoeltoegankelijk!
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten
vindt u in het SprinterNieuws en op onze website
www.borselsesprinter.nl.
Om het SprinterNieuws te ontvangen of u aan
te melden voor de ritten kunt u op maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982 of mailen naar
info@borselsesprinter.nl.

Bent u 50-plusser en vindt u het leuk om
samen met anderen uit te gaan? Dan nodigt
de Seniorenraad Borsele u uit voor een bezoek
aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp
op dinsdag 12 april. Het Bevrijdingsmuseum
Zeeland neemt u tijdens een rondleiding mee

door de bewogen jaren van de provincie Zeeland
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De rondleiding begint om 13.30 uur en zal tot ca.
16.30 uur duren. Om 13.15 uur verzamelen wij op
het parkeerterrein van het Bevrijdingsmuseum.

Tussendoor is er ruimte gereserveerd voor een
bakje koffie/thee met een bolus. Kosten € 12,- per
persoon.
Gratis voor museumkaarthouders. Aanmelden
vóór 8 april via info@vrijwilligershuis.nl of
0113-311999.

POSTCODEROOSPROJECT IN BORSSELE
Vanuit de dorpsraad Borssele is het initiatief
genomen om tot realisatie van een postcoderoosproject te komen. Het postcoderoosproject
valt onder de vlag van Zonne Collectief Zeeland,
die als doel hebben het realiseren van projecten
in heel Zeeland om “echte” Zeeuwse stroom op
te wekken. De opgewekte stroom wordt geleverd
aan Delta Energie.
Meer informatie over de coöperatie Zonne
Collectief Zeeland U.A. vindt u op
www.zonnecollectiefzeeland.nl.
Inschrijven/deelnemen
In een postcoderoosproject wordt door burgers
en MKB-bedrijven gezamenlijk op een centraal
dak zonne-energie opgewekt. Het gezamenlijke
dak voor dit project is het dak van de heer Mieras,
die het belangeloos gedurende 15 jaar beschikbaar stelt. Door de aankoop van certificaten participeert u in een manier om in uw eigen dorp
zonne-energie op te wekken.
Inschrijven/deelnemen kan van € 1.000,-- tot
maximaal € 6.000,-- per postcoderoosproject.
U kunt nu al vrijblijvend inschrijven op onderstaand project via de site
www.zonnecollectiefzeeland.nl. Daar vindt
u ook aanvullende informatie en kunt u via het
contactformulier vragen stellen.

Zeeuws Klimaatfonds
Het Zeeuws Klimaatfonds verstrekt subsidie
voor de ontwikkeling van een postcoderoos.
De subsidie is 1 maart 2022 aangevraagd bij het
Zeeuws Klimaatfonds. De toekenning verwachten wij medio mei 2022. In aanloop van deze
toekenning willen we proberen al voldoende
inschrijvers te scoren, zodat we kort na de toekenning al met de verdere ontwikkeling kunnen
starten.
We verwachten een jaarlijkse opbrengst van
ongeveer 80.000 kWh. De opgewekte stroom
wordt verkocht aan Delta Energie als ‘echt’
Zeeuws Groene stroom.
Beschermd dorpsgezicht Borssele
Voor dit project is in overleg met gemeente
Borsele besloten een voorkeursinschrijving toe
te staan van bewoners in de dorpskern Borssele,
die onder het ‘beschermd dorpsgezicht’ vallen.
Door regelgeving kan het lastig zijn om zonnepanelen op deze woningen te plaatsen. Een
postcoderoos is een initiatief waarbij die betreffende woningen, via het dak van dhr. Mieras,
toch zonne-energie op kunnen wekken. Als blijkt
dat er nog ruimte over is voor andere deelnemers, dan krijgen daarna inwoners van het dorp
Borssele die niet onder het beschermd dorpsgezicht vallen de mogelijkheid om in te schrijven.

En daarna bewoners van omringende dorpen
zoals Nieuwdorp, Lewedorp, Heinkenszand,
’s-Heerenhoek en Ovezande.
Informatieavonden
Er zijn twee informatieavonden ingepland.
Voor alle inwoners van Borssele: donderdag 14
april in Dorpshuis ‘Vijverzicht’.
Voor inwoners van de aangrenzende postcodes
4441, 4451, 4453, 4455, 4456:
maandag 9 mei, eveneens in Dorpshuis
‘Vijverzicht’, Plein 3 in Borssele.
Voor beide avonden geldt:
Inloop vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Einde avond 21.30 uur
Aanmelden is verplicht en kan nu al via
www.zonnecollectiefzeeland.nl.

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.

‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK KOMT NAAR U TOE

Meer toeristen van het
strand naar de Zak?

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
GEMEENTE BORSELE / Pantone 368 C
Ovezande.

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

Denk en praat mee over de
toekomst van de gemeente Borsele
tijdens de bijeenkomsten over de
omgevingsvisie.

Inloop
Opening door voorzitter en
welkomstwoord door wethouder
Presentatie Lindert Moerdijk (MSP Onions)
Eerste rondetafelgesprekken
Korte pauze en wissel naar nieuwe tafel
Tweede rondetafelgesprekken
Plenaire terugkoppeling door tafelgasten
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

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 april is de eerste ‘Borsele drinkt water’ week. Een week lang promoten we (meer) water drinken. We doen
dit omdat kraanwater drinken gezond, goedkoop en goed voor het milieu is. Tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week organiseren we allerlei
activiteiten en geven we op veel plaatsen informatie over (meer) water drinken. Zien we u ook tijdens een van onderstaande activiteiten? Alle
activiteiten zijn gratis en aanmelden is niet nodig.
Dag
Maandag 4 april

Activiteiten
Beweegtuin Heinkenszand: 13.30 – 15.00 uur
training in de beweegtuin. Aansluitend ‘Borsele
drinkt water’ quiz in De Stenge.

Dag
Activiteiten
Donderdag 7 april Markt Heinkenszand: 9.00 – 10.00 uur
informatie en waterproeverij.
Beweegtuin ’s-Gravenpolder: 10.30 – 12.00 uur
training in de beweegtuin. Aansluitend ‘Borsele
drinkt water’ quiz in de Zwake.

Bibliotheek Heinkenszand: 15.00 – 16.30 uur
informatie en waterproeverij.
Sportvereniging Borssele, gymzaal Troyeweg
Borssele: 19.30 uur informatie en waterproeverij
Dinsdag 5 april

Schoolfietsroute, Bimmelsweg
‘s- Heer Abtskerke: 14.00 – 16.00 uur
informatie en waterproeverij.

Schoolfietsroute, Goese Straatweg
‘s-Gravenpolder: 14.00 – 16.00 uur informatie
en waterproeverij.
Vrijdag 8 april

Wandelgroep ‘s- Heerenhoek,
kantine Tennisvereniging ‘s- Heerenhoek:
20:00 uur informatie en waterproeverij.
Woensdag 6 april

Ouderensoos bridge Heinkenszand,
De Fonteyne Heinkenszand:
15:00 uur informatie en waterproeverij.

Markt ’s-Gravenpolder: 11.00 – 12.00 uur
informatie en waterproeverij.
Bibliotheek ’s-Gravenpolder: 14.00 – 16.00 uur
informatie en waterproeverij.
Avondvierdaagse Heinkenszand op de route:
informatie en waterproeverij.

Zaterdag 9 april

Voetbalvereniging Luctor Heinkenszand:
9.00 – 10.00 uur informatie en waterproeverij.
Voetbalvereniging Lewedorpse Boys:
10.00 -11.00 uur informatie en waterproeverij.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.borselebeweegt.nl of neem contact op met JOGG-regisseur Marianne de Kok, 06- 25 69 40 76.

SELFIE ACTIE ‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK
Doe mee aan de ‘Borsele drinkt water’ week en kies ook vaker voor
een glas water. Laat het zien op social media door een selfie te posten
waarin je bewust voor water kiest.

Gebruik de hashtag #Borseledrinktwater en vergeet ons
(@BorseleBeweegt) niet te taggen!
Je kunt de selfie ook mailen naar jogg@borsele.nl.

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

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.

