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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 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
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VRIJWILLIGERSHUIS

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter:
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.

Vrijdag 15 april, 15.00 - 19.30 uur
Driegangenmenu bij grandcafé 'Willem',
Middelburg. Kosten: € 27,00 incl. driegangen-
menu, koffie/thee, excl. fris. 

Vrijdag 22 april, 16.00 - 19.30 uur  
SPECIALE PRIJS
Diner bij dorpshuis Vijverzicht, Borssele 
Kosten: € 9,00 excl. diner

Zaterdag 23 april, 12.00 - 17.30 uur 
Bloembollenroute: Romantische rozentuin, 
Oostkapelle en de Pionier-Ster, Grijpskerke
Kosten: € 18,00 Deels rolstoeltoegankelijk; geen 
invalidentoilet!

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

Datum 30-03-2022
Aanvang 20:00
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand

1. Opening.
2. Spreekrecht publieke tribune.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda.
4. Beëdiging nieuwe raadsleden; afnemen belofte/eed benoemde leden van de raad.
De eed wordt afgelegd door de raadsleden Van Hekken, Van Overbeeke, Weststrate (Nieuwdorp), De 
Jong, Verkuil, Gunter, Weststrate (Borssele), Van de Plasse-Nagelkerke, Kampstra, Vermeulen en Van 
't Westeinde. De belofte wordt afgelegd door de raadsleden: Smits, Verbrugge, Minderhoud, Schenk, 
Witkam, Stroosnijder, Boekholt en Van de Ree.
5. Sluiting.

BESLUITENLIJST: INSTALLATIE RAAD 2022-2026

Datum 29-03-2022
Aanvang 20:00
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand

1. Opening.
2. Spreekrecht publieke tribune.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda.
4.  Vaststellen van de rechtmatigheid van de verkiezingen van 16 maart 2022.
Besluit: De raad besluit tot het vaststellen van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2022 zoals neergelegd in het proces-verbaal P22-2 d.d. 21 maart 2022.
5.  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing omtrent toelating nieuwe raadsleden.
Besluit: De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Brilleman en 
de heren Burgers en Oosthoek. De geloofsbrieven zijn in orde bevonden.

De raad van de gemeente Borsele, gehoord het rapport van de commissie van onderzoek betreffende 
de geloofsbrieven van de op 21 maart 2022 tot leden van de gemeenteraad benoemd verklaarden;
overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel V 4, V 12, W1 van de Kieswet; besluit: toe te laten als leden van de gemeenteraad:
Boekholt, R.W. (Roel) (m), wonende te 's-Heerenhoek; Gunter, G.A. (Gijsbrecht) (m), wonende te 
Nieuwdorp; van Hekken, M.C. (Rien) (m), wonende te Oudelande; de Jong, B. (Bauke) (m), wonende 
te 's-Gravenpolder; Kampstra, N. (Niels) (m), wonende te Heinkenszand; Minderhoud, G.C.J. (Gert-
Jan) (m), wonende te Oudelande; van Overbeeke, C.J. (Chris) (m), wonende te Heinkenszand; van 
de Plasse- Nagelkerke, M.C.J. (Marga) (v), wonende te Kwadendamme van de Ree, A. (Annet) (v), 
wonende te Heinkenszand; Schenk, F.M.C. (Fabian) (m), wonende te Ovezande Smits, H. (Bert) (m), 
wonende te Nieuwdorp; Stroosnijder, L.P. (Laura) (v), wonende te 's-Gravenpolder; Verbrugge, J.G.M. 
(Johan) (m), wonende te Heinkenszand;  Verkuil, G.G.T. (Gerard) (m), wonende te Hoedekenskerke;  
Vermeulen, M. (Mitchel) (m), wonende te Hoedekenskerke; van 't Westeinde, P.B.J. (Peter) (m), 
wonende te 's-Heer Abtskerke;  Weststrate, C. (Kees) (m), wonende te Nieuwdorp; Weststrate, C. 
(Kees) (m), wonende te Borssele; Witkam, A.P. (Arno) (m), wonende te 's-Heerenhoek.
 
6. Afscheid van de gemeenteraad 2018-2022.
Besluit: De voorzitter blikt terug op de raadsperiode 2018-2022. Onder dankzegging voor bewezen 
diensten ontvangen de raadsleden een cadeau. Raadslid Oosthoek ontvangt een persoonlijke 
attentie. De raadsleden Koeleman, Bruijns, Van Hartingsveldt en Burgers ontvangen een zilveren leg-
penning van de gemeente Borsele. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om raadslid Brilleman 
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
7. Sluiting.

BESLUITENLIJST: AFSCHEID RAAD 2018-2022

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. 

Een groene tuin: daar wordt iedereen toch 
vrolijk van? Van 12 t/m 18 april 2022 delen we 
via social media elke dag verschillende groene 
én duurzame tips. Door uw tuin, balkon of straat 
te vergroenen en te verduurzamen zorgt u voor 
minder wateroverlast en hittestress. Dit wordt 
veroorzaakt door het veranderende klimaat. 

Met groen verwelkomt u ook insecten, vogels en 
andere dieren en draagt u daarmee bij aan bio-
diversiteit. Bovendien krijgen plagen en onkruid 
in een evenwichtige tuin minder ruimte en zijn 
minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig.

Samen met een groot aantal partners organiseert 
Milieu Centraal de Week van de Groene Tuin. De 
campagne maakt onderdeel uit van de over-
koepelende campagne ‘Een groener Nederland  
begint in je eigen tuin’. Ook de gemeente Borsele 
doet mee! Verschillende samenwerkende partijen

zetten zich in om Nederlandse tuinen te vergroe-
nen en samen ontwikkelen zij initiatieven om 
inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en 
biodivers in te richten. Gaat u ook aan de slag 
met uw tuin? Kijk voor tips en meer informatie op: 
www.weekvandegroenetuin.nl.

WEEK VAN DE GROENE TUIN 12 T/M 18 APRIL 

Misschien kent u ze wel: groene daken. 
Daken bekleed met mos, gras of planten, 
een soort tuin op je dak. Zo’n groen dak is 
niet alleen goed voor het klimaat, maar heeft 
ook voor u veel voordelen. Vanaf 1 april 2022 
kunt u hiervoor een subsidie aanvragen.

Het klimaat verandert en daardoor hebben 
we in onze omgeving steeds vaker te maken 
met extremer weer. Langere periodes van 
droogte en hitte, maar ook heftige regenbuien 
en stormen. Dit kan schade en wateroverlast 
veroorzaken. Een groen dak kan helpen om de 
overlast te beperken.

Een groen dak heeft nog veel meer voorde-
len;  zo zorgt het voor verkoeling in de zomer, 
isolatie in de winter, verbetert het de biodiver-
siteit en gaat het twee keer langer mee dan een 
traditioneel dak. 

Kijk voor meer informatie over de subsidie op 
de website van Provincie Zeeland: 
https://www.zeeland.nl/

SUBSIDIE VOOR GROENE DAKEN 
BESCHIKBAAR

Op maandag 25 april gaat Samen Vitaal weer van start in ’s-Gravenpolder!
Samen Vitaal houdt in dat deelnemers eerst samen een uurtje bewegen in de beweegtuin onder bege-
leiding van de buurtsportcoach. Daarna nuttigen we gezellig met z’n allen een gezonde lunch in het 
sportcafé van De Zwake. Voedingsdeskundige Mascha Koeman geeft deze keer aansluitend tips en 
adviezen over het bereiden van een gezonde en makkelijke maaltijd. 

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 – 11.30 uur Samen bewegen in de beweegtuin
11.30 – 11.45 uur Koffiedrinken in het sportcafé van De Zwake
11.45 – 12.15 uur Samen lunchen in het sportcafé van De Zwake
12.15 – 13.00 uur Tips en adviezen over het bereiden van een gezonde en makkelijke maaltijd

Iedereen is welkom; jong en oud, mensen die regelmatig bewegen en mensen die nauwelijks bewegen, 
mensen met en zonder beperking. Neem gerust ook iemand mee! 
In verband met de inkoop voor de lunch, is vooraf aanmelden wel noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk 21 
april via borselebeweegt@borsele.nl. De kosten voor de lunch bedragen € 3,50.

SAMEN BEWEGEN + SAMEN ETEN = SAMEN VITAAL!



 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

Op donderdag 21 april vindt er een informatie-raadsbijeenkomst plaats over twee onderwerpen:
• ‘Naar een Omgevingsvisie voor Borsele’ 
•  ‘Het adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsactiviteiten (in het kader van de 

Omgevingswet)’. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in raadsboerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. De 
avond begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan op https://borsele.raadsinformatie.nl/. 

INFORMATIE-RAADSBIJEENKOMST


