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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 koff ie met een koek of consumptie.

Maandag 25 april, 12.00 - 17.30 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00

Dinsdag 26 april, 12.30 -17.30 uur  
Oranjerit i.v.m. koningsdag naar Wemeldinge 
en Yerseke. Kosten: € 16,00

Vrijdag 29 april, 10.30 - 15.30 uur
Lunch strandpaviljoen De Piraat, Oostkapelle
Kosten: € 12,00 excl. lunch.

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.

De prijzen voor energie stijgen snel. Daarom heeft  het kabinet in december aangekondigd dat 
er een eenmalige energietoeslag voor minima komt. Inmiddels is er meer bekend over deze 
regeling en de voorwaarden die hiervoor gelden. 

De hoogte van de toeslag, hoe u deze toeslag aan kunt vragen en de voorwaarden die hiervoor gelden 
vindt u op de website van GR de Bevelanden: 
https://www.grdebevelanden.nl/voorwaarden-eenmalige-energietoeslag-bekend.

VOORWAARDEN EENMALIGE ENERGIETOESLAG BEKEND

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. 

Sluit aan bij één van onze wandelgroepen en wandel mee! Samen wandelen is gezellig en een extra 
motivatie om toch op pad te gaan. Het is een gemakkelijke manier om aan uw dagelijkse portie 
beweging te komen en het helpt u gezond en vitaal te blijven. De wandelgroepen wandelen ongeveer 
een uur. Er wordt rekening gehouden met het niveau van alle wandelaars. U bent bij elke wandelgroep 
van harte welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig, meewandelen is gratis. In het onderstaande over-
zicht ziet u welke wandelgroepen er zijn.

Wandelgroep Kwadendamme
Er is een nieuwe wandelgroep. Inwoners van Kwadendamme hebben het initiatief opgepakt een wan-
delgroep te starten. Zij verzamelen op woensdagavond om 19 uur bij café ’s Lands Welvaren. Meer 
informatie over deze wandelgroep kunt u krijgen bij Betsie Sinke (06- 12 90 43 02) of Marcel van der 
Borgt (06- 24 43 23 71). Wilt u meer weten over de wandelgroepen? U kunt contact opnemen met 
Borsele Beweegt, borselebeweegt@borsele.nl of Buurtsportcoach Joff rey Geldof (06 - 52 56 09 15).

WANDEL MEE MET DE WANDELGROEPEN IN DE GEMEENTE BORSELE 

BORSSELE BORSSELE 
Dinsdag vertrek 14.00 uur (november t/m maart)vertrek 14.00 uur (november t/m maart)
Dinsdag vertrek 19.00 uur
Dorpshuis Vijverzicht,  Plein 3

ELLEWOUTSDIJKELLEWOUTSDIJK
Woensdag vertrek 19.00 uur
Van HattumHuis, Zomerstraat 16

‘S-GRAVENPOLDER‘S-GRAVENPOLDER
Dinsdag vertrek 09.30 uur
Sportcafé De Zwake, Egelantierstraat 8Sportcafé De Zwake, Egelantierstraat 8

‘S-HEER ABTSKERKE‘S-HEER ABTSKERKE
Woensdag vertrek 13.30 uur
Dorpshuis Versvliet, van de Plasschestraat 33Dorpshuis Versvliet, van de Plasschestraat 33

‘S-HEERENHOEK‘S-HEERENHOEK
Dinsdag vertrek 19.00 uur (april t/m oktober)vertrek 19.00 uur (april t/m oktober)
Kantine Tennisvereniging ’s-Heerenhoek Kantine Tennisvereniging ’s-Heerenhoek 
Pastoor Fronhoffstraat 3b 

HOEDEKENSKERKEHOEDEKENSKERKE
Woensdag vertrek 13.30 uur
Dorpshuis De Griend, Havenstraat 13

HEINKENSZANDHEINKENSZAND
Dinsdag (korte afstand 3 km) vertrek 13.00 uur(korte afstand 3 km) vertrek 13.00 uur
Dorpskerk Heinkenszand, Dorpsstraat 71Dorpskerk Heinkenszand, Dorpsstraat 71
Donderdag (korte afstand 3 km) vertrek 13.00 uur (korte afstand 3 km) vertrek 13.00 uur
Dorpskerk Heinkenszand, Dorpsstraat 71Dorpskerk Heinkenszand, Dorpsstraat 71
Donderdag vertrek 19.00 uur
Kantine Luctor Heinkenszand, Dorpsstraat 102dKantine Luctor Heinkenszand, Dorpsstraat 102d
Vrijdag vertrek 09.30 uur
Beweegtuin, Hoefbladstraat 1

NIEUWDORPNIEUWDORP
Vrijdag vertrek 09.30 uur
Lancasterhof, Baconstraat 9

NISSE
MaandagMaandag vertrek 19.00 uur (april t/m oktober) vertrek 19.00 uur (april t/m oktober) vertrek 19.00 uur (april t/m oktober) vertrek 19.00 uur (april t/m oktober)
Dorpshuis ‘t Durpsuus, Dorpsplein 28Dorpshuis ‘t Durpsuus, Dorpsplein 28

OUDELANDE OUDELANDE 
Woensdag vertrek 14.00 uur (november t/m maart) vertrek 14.00 uur (november t/m maart)
Woensdag vertrek 19.00 uur (april t/m oktober)vertrek 19.00 uur (april t/m oktober)
Dorpshuis D’n Ostpit, van de Bijlparkstraat 1Dorpshuis D’n Ostpit, van de Bijlparkstraat 1

BORSELSE WANDELGROEPEN

WEKELIJKS WANDELEN  | VOOR IEDEREEN EN ELK NIVEAU | GRATIS DEELNAME | MEER INFO WWW.BORSELEBEWEEGT.NL

De jury koos voor zijn foto, gemaakt na de zonsondergang bij de Kaloot. De kracht van 
de foto ontstaat door de kleurenexplosie, juist als de zon de horizon heeft  verlaten.
Met deze foto wint hij een kadobon van € 25. 
Heeft  u ook een mooie foto waarin de kracht van Borsele naar voren komt?
Stuur hem in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

HANS BOONMAN WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “DE KRACHT VAN BORSELE” MAART

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 28 APRIL 2022

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de gemeenteraad, belast met de agendavorming en de advise-
ring 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 28 april 2022 10.00 uur een afspraak 
te maken bij Ilona Vermuë of Manon Sinke (0113 238487).

20.00 uur fractievergaderingen



 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

Datum 07-04-2022
Aanvang 20:00
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand,

1 Opening
Mevrouw Van de Ree (D66), de heer Minderhoud (LPB) en de heer Kampstra (CDA) zijn afwezig, alsook 
wethouder Witkam.
2 Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
Besluit: De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5 Voorstel om in te stemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan "Kern 's-Heerenhoek, 
gedeelte Marktstraat 3, 2022" (portefeuille wethouder Weststrate)
Besluit: 
1.  Het bestemmingsplan “Kern ’s-Heerenhoek, gedeelte Marktstraat 3, 2022” 
 (NL.IMRO.0654.BPHHMS32022-0002) gewijzigd vast te stellen;
2.  Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de bijbehorende ondergrond vast te 

stellen, zoals deze geldt op het moment van dit te nemen besluit;
3.  Geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, 

aangezien dit in casu niet vereist is nu met initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst is gesloten.
6 Voorstel om in te stemmen met het actieplan sport, bewegen en gezondheid 2022 tot en met 
2025 (portefeuille wethouder Van de Plasse)
Besluit:
1.  Het Actieplan sport, bewegen en gezondheid 2022 tot en met 2025, onder de titel ‘Meebewegen’, vast 

te stellen.
2.  Voor de uitvoering van het onder beslispunt 1 genoemde actieplan eenmalig € 50.000 beschikbaar te 

stellen voor het jaar 2025, ten laste van het weerstandsvermogen.
3. De voor 2022 opgenomen raming van € 50.000 over te hevelen naar 2024.
7 Voorstel om in te stemmen met de 4e wijziging van de programmabegroting 2022 gemeente 
Borsele (portefeuille wethouder Witkam)
Besluit: De raad besluit de 4e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
8 Vragenuurtje
 * Mevrouw Stroosnijder (PVDA) merkt op dat uit berichtgeving op te maken is dat het sluiten van kerken 
in onze gemeente binnenkort een feit is. De meeste gemeenten hebben een kerkenvisie; bijvoorbeeld 
om de toekomst van monumentale kerken veilig te stellen maar ook om:
Leegstand en sloop te voorkomen; Vraagstukken integraal op te lossen; Versterking van de samenwer-
king en inwonersparticipatie tussen overheid en religieuze gemeenschappen vorm te geven.

Aangezien de gemeente Borselse nog niet over een kerkenvisie beschikt vraagt mevrouw Stroosnijder 
hoe het contact tussen gemeente en kerken verloopt, gezien de genoemde ontwikkelingen? Welke 
ideeën zijn er vanuit het college en de samenwerkingen inzake de toekomst van deze kerken.
Wethouder Weststrate antwoordt dat er volop wordt gewerkt om te komen tot die kerkenvisie. De 
gesprekken met bijna alle kerkbesturen hebben plaatsgevonden; er zijn nog enkele gesprekken te 
gaan. De uitkomsten van de gespreken worden - in samenwerking met Erfgoed Zeeland - geanalyseerd. 
Vervolgens wordt per kerk een zogenaamd kerkenpaspoort gemaakt. Deze kerkenpaspoorten bespre-
ken we met de kerkbesturen. Dat wordt dan de inhoud voor de kerkenvisie. Na deze inventarisatie leidt 
dat ook tot de tweede fase van de kerkenvisie: een actieplan. Recent is ook
de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) - specifiek bedoeld voor het onderhoud van 
monumentale kerken - door de gemeente weer opgepakt.
* Mevrouw Stroosnijder geeft aan dat compensatie voor de hoge energietarieven van
€ 800 voor de mensen met een laag inkomen tot 130%, in eerste instantie niet uitgevoerd zou worden 
conform de ministeriële regeling omdat gemeentes te weinig geld krijgen. Er zijn gemeentes die een 
lager bedrag toekennen of de inkomensgrens verlagen. Kan de wethouder vertellen hoe het bij WIZ 
uitgevoerd wordt? Zijn er al bedragen toegekend? Volgens welke normen? Is er zicht op welke over-
schrijding te verwachten is bij het hanteren van € 800 voor de groep mensen met een laag inkomen tot 
130%? Ondersteunt Borsele de oproep van de VNG aan de minister van SZW om de gemeenten garantie 
en financiële zekerheid te bieden, voor de uitvoering van de regeling?
Wethouder Van de Plasse antwoordt dat GR de Bevelanden op 28 april 2022 de energietoeslag zal 
uitbetalen aan uitkeringsgerechtigden en inwoners die gebruik maken van het Declaratiefonds en 
Individuele inkomenstoeslag. Vanaf 1 mei 2022 wordt de aanvraagprocedure voor alle inwoners met 
een laag inkomen opengesteld.
Er is op landelijk niveau kortgeleden aandacht besteed aan het ophogen van de doelgroep naar 
inwoners met inkomsten tot 130% van het sociaal minimum. Dit heeft nog geen doorgang gekregen. 
Daarnaast zijn de middelen die gemeenten ontvangen van het Rijk voor de energietoeslag gebaseerd 
op de doelgroep tot 120% van het sociaal minimum. Aan die doelgroep gaan we zodoende de € 800 
uitkeren.
De doelgroep met een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum bedraagt ongeveer 
1000 huishoudens volgens het CBS voor de Bevelanden (peiljaar 2020). Daarvan zijn er cira 200 binnen 
de gemeente Borsele.
Het vergroten van de doelgroep naar 130% van het sociaal minimum - zonder dat daar financiële 
middelen tegenover staan - betekent een overschrijding van het budget dat gemeenten van het Rijk ont-
vingen voor de energietoeslag. Op dit moment kan GR de Bevelanden niet aangeven of de middelen die 
het Rijk beschikbaar stelt, voldoende zijn om alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum een energietoeslag van € 800 te verstrekken. De oproep van de VNG aan de minister - om de 
gemeenten garantie en financiële zekerheid te bieden - wordt ondersteund.
9 Sluiting

BESLUITENLIJST: BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

GEMEENTERAAD STEMT IN MET ACTIEPLAN SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID 

 

 

 

 

Op 7 april heeft de gemeenteraad het Actieplan 
sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. 
Dit actieplan, dat de naam ‘Meebewegen’ heeft 
gekregen, heeft een looptijd van 2022 t/m 2025.

Het actieplan is gebaseerd op het Nationaal 
Sportakkoord en het Zeeuws Sportakkoord. Het 
heeft een nauwe relatie met het Actieplan Sociaal 
Domein, het Nationaal Preventieakkoord, het 
Lokaal Preventieakkoord en JOGG.

De visie van het actieplan luidt:
“Een leven lang sport en bewegen voor alle 
inwoners van Borsele en daarmee een gezonde 
leefstijl, ontmoeting, verbinding en participatie 
stimuleren.”

In het actieplan zijn vijf ambities geformuleerd:
1.  Inclusief sport en bewegen; iedereen doet mee!
2. Ruimte voor sport en bewegen;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
4. Vaardig in bewegen;
5. Een vitale en gezonde Borselse samenleving.

Per ambitie is aangegeven wat we precies willen 
bereiken, hoe we dat willen gaan doen en met wie 
we willen samenwerken. Immers: een gezonde en 
vitale samenleving maak je samen!

Het Actieplan sport, bewegen en gezondheid 
kunt u lezen op de website 
www.borselebeweegt.nl. 

Energie besparen is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Zeker nu de energieprijzen blijven 
stijgen. U kunt op verschillende manieren energie besparen. We hebben hieronder wat maatregelen 
voor u op een rij gezet:

- Vervang uw (spaar)lampen door ledverlichting;
-  Wanneer u een nieuw apparaat koopt, let er dan op hoe zuinig het apparaat is. Apparaten met een 

A-label zijn het zuinigst;
-  Houd deuren in uw huis gesloten! Zo verliest u minder warmte;
- Draai uw was op 30 graden; 
-  Douche korter en ga minder vaak in bad. Gebruik hiervoor een douchetimer en zet deze op 5 minuten;
-  Doe een (extra) trui of vest aan zodat de verwarming een graadje lager kan;

-  Verlaag de temperatuur van het verwarmingswater in uw cv-ketel. Vaak staat deze temperatuur op 80 
graden. Met zo’n hoge temperatuur werkt de hr-ketel minder zuinig. Een ketel op 60 graden behaalt 
een hoger rendement en bespaart energie. Meer informatie hierover vindt u op 

 https://zetmop60.nl/.

Beschikbare subsidies
Bent u aan het verbouwen of heeft u verbouwplannen? Neem dan in ieder geval duurzame maatregelen 
mee, zoals isolatie van uw spouwmuur, dak en vloer. Voor deze, maar ook voor tal van andere duurzame 
maatregelen zijn subsidies en speciale duurzame leningen beschikbaar. Kijk voor een actueel overzicht 
van de mogelijkheden op: https://www.duurzaambouwloket.nl/.

8 TIPS OM THUIS ENERGIE TE BESPAREN


