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foto Bram Boone

De Schotse Hooglanders op het bevroren weiland stralen een natuurlijke kracht uit. 
Met deze foto wint de heer Boonman een waardebon van € 25,- en dingt hij mee naar de jaarprijs.

Het thema van dit jaar is: de kracht van Borsele. Of het nu het water van de 
Westerschelde is, de schoonheid van onze dijken, de innovatieve ideeën van onze 
ondernemers, de saamhorigheid van onze inwoners, de mooie initiatieven vanuit vrij-
willigers en verenigingen…… de kracht van Borsele is op veel plekken te vinden. 
Wij zijn benieuwd wat u de kracht van Borsele vindt. Leg het vast op de foto en stuur 
deze in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd. 

HANS BOONMAN WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “DE KRACHT VAN BORSELE” FEBRUARI 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, eventu-
ele kosten voor lunch/diner of koffie met een 
koek of consumptie.

Vrijdag 25 maart, 12.30 - 17.30 uur  
Lenterit door Walcheren en Noord-Beveland 
Kosten: € 19,00 

Maandag 28 maart, 12.00 - 17.30 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 15,00 

Woensdag 30 maart, 10.30 - 15.00 uur 
Lunchbuffet bij Van der Valk, Hotel Middelburg 
Kosten: € 27,50 

Donderdag 31 maart, 12.30 - 17.30 uur 
Intratuin Halsteren in Paassfeer  
Kosten: € 17,50 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten 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 maandag- 
en woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 
uur contact opnemen via telefoonnummer 
06-52560982 of mailen naar 
info@borselsesprinter.nl.

De activiteiten van de Borselse Sprinter 
komen in aanmerking voor de Verordening 
Declaratiefonds gemeente Borsele 2015. Voor 
meer informatie zie 
www.borselsesprinter.nl of neem contact 
op met GR De Bevelanden, afdeling Werk, 
Inkomen en Zorg (WIZ), tel: (0113) 239100 of 
via e-mail: info@grdebevelanden.nl. 

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 publieksbij-
eenkomsten 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!

Toekomstige ontwikkelingen
Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn 
voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. 
Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvul-
dig 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. 

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

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

Programma
We organiseren twee bijeenkomsten, met het-
zelfde 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.

19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening door voorzitter en 
 welkomstwoord door wethouder
19.35 uur Presentatie Lindert Moerdijk 
 (MSP Onions)
20.10 uur Eerste ronde tafelgesprekken
20.50 uur Korte pauze en wissel naar 
 nieuwe tafel
21.00 uur Tweede ronde tafelgesprekken 
21.40 uur  Plenaire terugkoppeling 
 door tafelhosts
21.50 uur Doorkijk vervolgtraject 
 door voorzitter
21.55 uur Afsluiting door wethouder
22.00 uur Borrel

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

Op 17 maart 2022 zullen vertegenwoordigers van de 
aan de verkiezing deelnemende partijen hun visie 
geven op de (voorlopige) verkiezingsuitslag. 
Deze raadsbijeenkomst start om 20.00 uur in hof 
stenevate, Stenevate 9a in Heinkenszand. U bent 
van harte welkom om deze bijeenkomst bij te 
wonen. 

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

RAADSBIJEENKOMSTEN

WEEK VAN DE AFVALHELDEN

Het is ‘Week van de Afvalhelden’. Tijdens deze 
week zetten we de mensen in het zonnetje die 
zich dagelijks inzetten voor een opgeruimde en 
schone gemeente. Eelco Kok is zo’n afvalheld. 
Al zes jaar lang rijdt hij wekelijks op de huisvuil-
auto. Wethouder Kees Weststrate sprak Eelco 
over zijn werk.

“Het leukste aan mijn werk vind ik het vrije 
gevoel, dat je lekker buiten bent en het contact 
met mensen vind ik leuk”, vertelt Eelco enthou-
siast. “Je wordt eigenlijk heel veel gegroet als je 
door de straat rijdt. Veel kinderen zwaaien als ik 
langskom. Soms spreek ik mensen ook aan als ze 
bij de container staan. Bijvoorbeeld om te vragen 
of ze de volgende keer de containers wat verder 
uit elkaar willen zetten. Eigenlijk zijn mensen 
altijd behulpzaam en zetten ze andere containers 
ook gelijk goed.”

Wethouder Westrate is ook benieuwd of het afval 
een beetje goed gescheiden wordt door de 

inwoners van Borsele. Dat vindt Eelco best wel 
tegenvallen. “Er zit nog heel veel afval in de con-
tainers wat er niet in thuis hoort. Ik heb het al een 
paar keer gehad dat de groene container vol zat 
met papier. En in de grijze container zit vaak puin 

en allerlei dingen die naar de milieustraat moeten 
zoals koffiezetapparaten. We zamelen wel goed in, 
maar er wordt niet goed gescheiden.” 

Op één dag maakt een huisvuilchauffeur van de 
zijlader zo’n 900 bakken leeg. In zijn carrière heeft 
Eelco dus al tienduizenden containers geleegd! Zo 
zorgt hij samen met zijn collega’s voor een opge-
ruimde gemeente en dat waarderen we enorm, 
aldus de wethouder: “collega’s als Eelco zetten we 
graag een keer in het zonnetje. Alle buitendienst-
medewerkers kunnen deze week op een attentie 
rekenen.”

Het hele interview met Eelco teruglezen? Ga dan 
naar www.borsele.nl/afvalhelden. 

Meer toeristen van het 
strand naar de Zak?
Denk en praat mee over de 
toekomst van de gemeente Borsele 
tijdens de bijeenkomsten over de 
omgevingsvisie.

GEMEENTE BORSELE  /  Pantone 368 C

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



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

INFORMATIE OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u in alle dorpen uw stem uitbren-
gen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De coronamaatregelen 
zijn aangepast. Het dragen van een mondkapje is niet meer ver-
plicht, deze bieden we wel aan op het stembureau als u daarvan 
gebruik wilt maken. Hoewel de verplichte regel om afstand te 
houden vervallen is, geldt nog steeds het advies om elkaar de 
ruimte te geven. Hier richten we onze stembureaus op in. Ook 
maken we op de stembureaus gebruik van kuchschermen.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas verloren of heeft  u hem niet ontvangen, dan 
kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas 
beschadigd raakt, moet u ook een nieuwe stempas aanvragen. U 
kunt na de aanvraag van een nieuwe stempas alleen nog stemmen 
met de nieuwe stempas en uw identiteitsbewijs.

Aanvragen kan op twee manieren:
1.   Digitaal via de website: u kunt tot en met vrijdag 11 maart 2022, 

17:00 uur online een nieuwe stempas aanvragen. Hiervoor 
heeft  u uw DigiD nodig.

2.   Persoonlijk, in het gemeentehuis: u kunt tot en met vrijdag 11 
maart 2022, 17.00 uur aan de balie van het gemeentehuis een 
nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbe-
wijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe 
stempas aanvragen.

Volmacht
Iemand anders gaat voor u stemmen. Hoe werkt dat? Het gemak-
kelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen. U geeft  
een andere persoon volmacht om voor u te gaan stemmen. U moet 

ook uw handtekening zetten. Geef een kopie van uw paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs mee. 

Hierbij gelden de volgende regels:
- De persoon die voor u stemt woont in Borsele;
-  De persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment 

ook zelf stemmen;
-  Deze persoon kan namens maximaal 2 andere personen stemmen.

U kunt ook van tevoren binnen de gemeente iemand aanwijzen om 
voor u te stemmen. Dit heet een schrift elijke volmacht. Doe dit vóór 
vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/verkiezingen of 
neem contact op met team Burgerzaken via 0113 - 238383

Stemlocaties
In de gemeente Borsele kunt u kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. In elke kern kunt u op woensdag uw stem uitbrengen tussen 7.30 en 21.00 uur. 

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er tussen 7.30 en 21.00 uur twee stembureaus geopend t.w. Heinkenszand, De Stenge, Stengeplein 1; ’s-Gravenpolder, Dorpshuis, Poelvoordestraat 3.

Op woensdag 16 maart zijn er tussen 07.30 en 21.00 uur de volgende stemlokalen geopend: Baarland, Dorpshuis The Cameronian, Nieuweweg 4; Borssele, Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3; Driewegen, Dorpshuis, 
Smitsweg 24A; Ellewoutsdijk, Van Hattumhuis, Zomerstraat 16; ’s-Gravenpolder, Sporthal De Zwake, Egelantierstraat 8; ’s-Heer Abtskerke, Dorpshuis Versvliet, van de Plasschestraat 33; ’s-Heerenhoek, De 
Jeugdhoeve, Blikhoek 4; Heinkenszand, Woonzorgcentrum Dijkstede, Kamilleplein 5; Hoedekenskerke, Dorpshuis De Griend, Havenstraat 13; Kwadendamme, Dorpshuis De Burcht, Johan Frisostraat 3; Lewedorp, 
Dorpshuis De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33; Nieuwdorp, gymzaal verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 4; Nisse, Dorpshuis, Dorpsplein 28 ; Oudelande, Dorpshuis D’n Ostpit, Vanderbijlparkstraat 1A; 
Ovezande, Dorpshuis Trefpunt, Hoofdstraat 54. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Op 14, 15 en 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op woensdagavond 16 maart 
maken we de uitslagen van de stembureaus bekend tijdens onze uitslagenavond in de Stenge. Dan 
wordt duidelijk welke partij de meeste stemmen heeft  gehad. Presentator Bert van Leerdam is deze 
avond de gastheer en gaat tussen de uitslagen door in gesprek met de kandidaten. Samen met burge-
meester Dijksterhuis presenteert hij de uitslagen. Tijdens deze avond verzorgt de band Woodworks de 
muzikale noot. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Praktische informatie
Datum: woensdag 16 maart        Tijd:  21.00 uur        Locatie:  De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de uitslagenavond? Meld u dan aan door een mail te sturen naar 
communicatie@borsele.nl. Geef hierin aan met hoeveel personen u komt. Ook is het mogelijk om de 
uitslagenavond digitaal te volgen via www.borsele.notubiz.nl. 

Vragen?
Heeft  u nog vragen over de uitslagenavond? Neem dan contact met ons op via 0113 – 238 383. Graag zien 
we u op woensdagavond 16 maart! 

GEMEENTE BORSELE NODIGT U UIT VOOR DE UITSLAGENAVOND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022 www.borsele.nl/verkiezingen
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Voor een duurzame 
toekomst.
Stem 16 maart Annet van de Ree

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 
www.off icielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van off iciële 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.off icielebekendmakingen.nl. 

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de gemeenteraad, belast met de agendavor-
ming en de advisering over de werkwijze van de raad. 
Deze vergadering vindt maandelijks plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden op 
www.borsele.nl. 

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft  u de mogelijkheid vragen, opmerkingen 
en kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 
23 maart 2022 12.00 uur een afspraak te maken bij Ilona Vermuë of Manon Sinke 
(0113 -238487).

20.00 uur Fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST 24 MAART 2022


