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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, eventu-
ele kosten voor lunch/diner of koffie met een 
koek of consumptie.

Woensdag 25 mei, 12.00 - 18.00 uur  
Speciale prijs! 
Rhododendronroute via Hoogerheide, 
Essen-Kalmthout-Putte (B) Kosten: € 18,50 

Vrijdag 27 mei, 10.30 - 15.30 uur 
Lunchrit naar restaurant De Westkaap, 
Westkapelle  Kosten: € 12,50 incl. koffie/thee/
fris; excl. lunch.

Maandag 30 mei 12.00 - 17.30 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen  
Kosten: € 16,00

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 tele-
foonnummer 06-52560982 of mailen naar  
info@borselsesprinter.nl.

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. 

WINNARES SELFIEACTIE ‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK

Willemijn Blok uit ‘s-Gravenpolder  mag zich de trotste winnaar noemen van de selfieactie tijdens de 
‘Borsele drinkt water week’. Tijdens deze week riepen we inwoners op om een selfie te posten waarin 
je laat zien bewust voor water te kiezen. Willemijn deed dit met haar foto waarbij ze water drinkt uit 
haar dopper. Als prijs ontving ze dinsdag 17 mei uit handen van wethouder Van de Plasse een ‘Borsele 
drinkt water’ pakket en vier kaartjes voor het zwembad Stelleplas. 

De ‘Borsele drinkt water’ week vond plaats van maandag 4 tot en met zaterdag 9 april. We hebben een 
week lang water drinken gepromoot. We deden dit omdat water drinken belangrijk is in een gezonde 
leefstijl. Kraanwater is gezond, goedkoop en gemakkelijk te krijgen. 
Tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week hebben scholen en kinderopvanglocaties meegedaan aan de 
uitdaging om een week lang water te drinken met de kinderen. Verder hebben we op veel plaatsen 
(bibliotheken, sportverenigingen, markt, avondvierdaagse Heinkenszand) gestaan om informatie te 
geven en water uit te delen. 

De ‘Borsele drinkt water’ week was een activiteit in het kader van JOGG (gezonde jeugd, gezonde 
toekomst) Borsele. Samen maken we gezond gewoon.

RAADSVERGADERING DONDERDAG 30 MEI 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsver-
gadering van de gemeenteraad van Borsele, te 
houden op donderdag 30 mei 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 aanmel-
den bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoon-
nummer en onderwerp. 

 1. Opening
 2. Spreekrecht publieke tribune
 3. Vaststelling van de agenda / orde van de
   vergadering

 4.  Verslag van het informatieproces en de tot-
standkoming van het bestuursprogramma 
(toelichting door de heer Rabelink)

 5. Benoeming en beëdiging wethouders
 6. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te 
  benoemen raadsleden
 7. Benoeming en beëdiging nieuwbenoemde 
  raadsleden
 8. Voorstel tot het instemmen met het 
  bestuursprogramma Borsele 2022-2026
 9. Sluiting

Heinkenszand, 16 mei 2022

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis



 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 12-05-2022
Aanvang 20:00
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand

 1 Opening
De heer Gunter is afwezig, alsook wethouder Weststrate.

 2 Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

 3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering

 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

 5 Voorstel om in te stemmen met een andere invulling van de gemeentelijke ombudsfunctie in 
Zeeland per 1 januari 2023 (portefeuille burgemeester Dijksterhuis)
Besluit: De raad besluit
 1. Het advies van het bestuur van Stichting De Zeeuwse Ombudsman over te nemen.
 2. Per 1 januari 2023 de instelling van de Zeeuwse Ombudsman te beëindigen.
 3.  Per 1 januari 2023 aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman op voorwaarde dat de uitgewerkte 

stappen op pagina 7 tot en met 9 van de Notitie toekomst Zeeuwse Ombudsman door de Nationale 
Ombudsman worden doorlopen.

 6 Voorstel om in te stemmen met de cultuurnota “Beleef cultuur in Borsele 2022-2025” (porte-
feuille wethouder Van de Plasse)
Besluit: 
Het door SGP/CU ingediende amendement om beslispunt 2 van het raadsvoorstel te wijzigen in "In te 
stemmen met de voorgestelde besteding van de resterende middelen uit de coronacompensatie-pak-
ketten, ter grootte van € 137.000, met uitzondering van de compensatie van de korting voor de Culturele 
Raad ter grootte van € 3.905," wordt aangenomen; tien stemmen voor en zeven stemmen tegen. Voor 
stemden de fracties van SGP/CU, LPB, VVD en D66; tegen stemden de fracties van CDA en PVDA.

De door D66 ingediende motie waarin het college wordt verzocht om "In overleg te gaan met de Culturele 
Raad over de uitvoering van de coördinerende functie voor de Coronacompensatiemiddelen Kunst en 
Cultuur; Een bondig plan van aanpak op te stellen met een financiële onderbouwing; De extra benodigde 
financiële middelen voor de periode 2022–2025 behorende bij het uitvoeren van het plan van aanpak en 
de extra uitgaven daartoe door de Culturele raad, na goedkeuring door de raad, toe te kennen," wordt 
aangenomen; vijftien stemmen voor en twee stemmen tegen. Voor stemden de fracties van SGP/CU, LPB, 
VVD, D66 en CDA; tegen stemde de fractie van PVDA.

De raad besluit:
1.  De cultuurnota “Beleef cultuur in Borsele” 2022-2025 vast te stellen.
2.    In te stemmen met de voorgestelde besteding van de resterende middelen uit de corona-compensa-

tiepakketten, ter grootte van € 137.000, met uitzondering van de compensatie van de korting voor de 
Culturele Raad ter grootte van € 3.905.

 7 Voorstel om in te stemmen met de benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de stich-
ting Omnisscholen (portefeuille wethouder Van de Plasse)
Besluit: 
De raad besluit om in te stemmen met de benoeming van mevrouw E. Groenewoud en de heer L.A.M.M. 
Corsius als leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting Omnisscholen. Mevrouw Stroosnijder 
onthoudt zich van stemming in verband met de betrokkenheid bij dit voorstel.

 8 Voorstel om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-
2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en een instemmende zienswijze in te dienen 
(portefeuille wethouder Witkam)
Besluit: 
De raad besluit om:
 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026.
 2. Een instemmende zienswijze in te dienen.

 9 Voorstel om in te stemmen met de vaststelling van de “Nota bodembeheer inclusief bodemkwa-
liteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland actualisatie 2020” (portefeuille wethouder 
Witkam)
Besluit: 
De raad besluit tot de vaststelling van de Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart wegbermen 
in de provincie Zeeland actualisatie 2020.

 10 Voorstel om in te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, 
groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2022-2026 (portefeuille wethouder Witkam)
Besluit: 
De raad besluit:
 1.  In te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen 

en sportvelden voor de periode 2022-2026.
 2.  Voor de herinrichtingsplannen in 2022 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: 
  Wegen: € 800.000; Groen: € 230.000; Riolering: € 775.000.

11 Vragenuurtje
Besluit: De heer Kampstra (CDA) geeft aan dat de noordrand van de gemeente Borsele in rap tempo 
verandert: een hoog pand van de Roompot, een nog hogere fastfoodzuil, een nieuw bedrijventerrein en 
als klap op de vuurpijl een hoteltoren van 55 meter. Waar Borsele sterk inzet op het landschapspark en de 
landschappelijke kwaliteit, wordt deze aan alle kanten bedreigd; juist aan de rand, net over de gemeen-
tegrens. De nieuwe hoteltoren van 55 meter is niet zomaar landschappelijk in te passen; compensatie 
zou hierbij op de plaats zijn. De heer Kamsptra vraagt of Borsele hierover - als directe buur en daarmee 
belanghebbende - overleg heeft met de gemeente Goes, welk standpunt het college heeft ten aanzien van 
de hoteltoren en of het college zo nodig een zienswijze gaat indienen.
Burgemeester Dijksterhuis antwoordt dat het college zijn standpunt nog niet heeft bepaald over de ver-
meende forse inbreuk op het landschapspark Borsele door het gebouw van 55 meter op het grondge-
bied van Goes en op 1 kilometer van de gemeentegrens. Daarbij wetende dat - hoewel het een enigszins 
andere zaak is - op Borsels grondgebied wintrackmasten zijn geplaatst, met een hoogte van 65 meter en 
hoger. Op 4 mei 2022 is bericht ontvangen van de gemeente Goes over de tervisielegging van het vooront-
werpbestemmingsplan 'Hotel Goes'. Het college is voornemens een zogeheten vooroverlegreactie in te 
dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. De door de heer Kampstra 
genoemde aandachtspunten worden daarbij betrokken.

12 Sluiting

BESLUITENLIJST: BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

RAADSVERGADERING DONDERDAG 2 JUNI 2022

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden op 
donderdag 2 juni 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 tot het vaststellen van het dorpswapen en de dorpsvlag van dorpskern Kwadendamme 
 6.  Voorstel inzake Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.): instemmen met 

de jaarrekening 2021, de 1e begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en een positieve 
zienswijze indienen 

 
 7.  Voorstel inzake Muziekschool Zeeland: kennisnemen van de jaarstukken 2021 en de meerjarenbe-

groting 2024-2026; instemmen met het voorstel resultaatbestemming, de 1e begrotingswijziging 
2022, de programmabegroting 2023 en de concept-zienswijze 

 8. Voorstel tot het aangeven van een voorkeursscenario inzake het profijtbeginsel peuteropvang  
 9.  Voorstel Sabewa Zeeland: kennisnemen van de jaarstukken 2021 en de meerjarenraming 2024-

2026; instemmen met de programmabegroting 2023 en het indienen van een positieve zienswijze 
 10. Vragenuurtje
 11. Sluiting

Heinkenszand, 10 mei 2022

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis


