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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.

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! 

Dinsdag 12 april, 12.30 - 17.30 uur 
Intratuin Halsteren in Paassfeer Kosten: € 17,50 

Vrijdag 15 april, 15.00 - 19.30 uur
Driegangenmenu bij grandcafé 'Willem', 
Middelburg  Kosten: € 27,00 excl. fris.

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 maandag- 
en woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 
uur contact opnemen via telefoonnummer 
06-52560982 of mailen naar 
info@borselsesprinter.nl.

Zeker 100 Nederlandse gemeenten treffen 
elkaar vanaf 21 maart in het jaarlijkse NK 
Tegelwippen. Ook de gemeente Borsele doet 
mee! Het idee is om samen zoveel mogelijk 
tegels vervangen voor groen. Want als tegels 
worden vervangen door gras, bloemperken, 
bomen en geveltuinen, wordt de gemeente 
Borsele meer klimaatadaptief en biodivers.

Het NK Tegelwippen stimuleert gemeenten 
om samen met inwoners effectief te vergroe-
nen. Bovendien draagt het initiatief bij aan 
de bewustwording van het effect van vergroe-
ning. Geveltuinen, bloemperken en tuinen 
met beplanting − in plaats van stenen − zorgen 
voor betere afwatering, een lagere tempera-
tuur tijdens hittegolven en meer biodiversiteit. 
Bovendien is een groene leefomgeving goed 
voor onze gemoedstoestand.

Doe mee!
Heeft u tegels gewipt en vervangen voor groen? 
Geef de tegels dan op via 
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. 
Dan worden ze opgeteld bij de Tegelteller van 
de gemeente Borsele. Wethouder Weststrate 
roept de inwoners van Borsele op om mee te 
doen. “Het lijkt misschien geen zoden aan de 
dijk te zetten, maar meedoen is belangrijker dan 
winnen. Een groenere woonomgeving begint 
vaak toch echt bij jezelf. Tegelwippen laat zien 
dat daar niet veel kosten aan verbonden zijn. 
Dus niet duur, maar wel duurzaam”.  
De komende periode deelt de gemeente Borsele 
via haar gebruikelijke communicatiekanalen 
tips en trucs hoe inwoners met hun tuin aan de 
slag kunnen!

SPEEL MEE IN HET NK TEGELWIPPEN!

Door een initiatief van de dorpsraad komt er weer een postcoderoospro-
ject in Borssele. In een postcoderoosproject wordt door burgers en MKB-
bedrijven gezamenlijk op een centraal dak zonne-energie opgewekt.

Vrijblijvend inschrijven
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 cer-
tificaten 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. 

Beschermd dorpsgezicht Borssele 
Voor dit project is in overleg met gemeente Borsele besloten een voorkeurs-
inschrijving 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 
https://www.zonnecollectiefzeeland.nl/.

POSTCODEROOSPROJECT IN BORSSELE

Op donderdag 14 april a.s. vindt er een 
informatieraad plaats over het onderwerp 
‘Verkeersknelpunten/-veiligheid Stenevate’.

Deze bijeenkomst start om 20.00 uur. 
Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan op 
https://borsele.raadsinformatie.nl/.

INFORMATIERAAD 14 APRIL 

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. 



 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 
publieksbijeenkomst over de omgevingsvisie. In onze omgevings-
visie 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 
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 omge-
vingsvisie 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 omgevingsvisie. Vorig jaar zijn leden van ons digitale 
inwonerspanel bevraagd en voerden we gesprekken met belangen-
groepen. Tijdens de publieksbijeenkomst op maandag 11 april kunt u 
meedenken en -praten over de omgevingsvisie!

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

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.

19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening door voorzitter en 
 welkomstwoord door wethouder
19.35 uur Presentatie inspirerende gastspreker
20.10 uur Eerste rondetafelgesprekken
20.50 uur Korte pauze en wissel naar nieuwe tafel
21.00 uur Tweede rondetafelgesprekken 
21.40 uur  Plenaire terugkoppeling door tafelgasten
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

Hoe worden we
samen duurzaam
en klimaatbestendig?
Denk en praat mee over de 
toekomst van de gemeente Borsele 
tijdens de bijeenkomsten over de 
omgevingsvisie.

GEMEENTE BORSELE  / Pantone 368 C

Maandag 11 april | 19.00-22.00 uur 
Trefpunt, Ovezande

Meer info en aanmelden: 
www.borsele.nl/omgevingsvisie


