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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 regis-
treren. U krijgt vervolgens een e-mail als er 
nieuwe publicaties verschijnen die aan uw 

zoekvraag voldoen. Kijk voor meer informatie 
op www.officielebekendmakingen.nl. 

Binnen de regeling Samen in Zee is dit jaar 
opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de 
culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of ver-
sterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief 
van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeen-
ten. In totaal is € 450.000 euro beschikbaar. 

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschik-
baar (van € 5.000 tot € 50.000) voor projecten die 
de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of 
versterken. Het gaat daarbij om projecten in de 
volgende categorieën: 
•  Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of 

meer publiek bereiken? 
•  Hoe versterk je duurzame samenwerking 

binnen en buiten de culturele sector?
•  Hoe schep je goede randvoorwaarden voor 

het opbouwen van een beroepspraktijk voor 
nieuwe cultuurprofessionals? 

•  Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwil-
ligers betrokken te houden en te werven?

Ook onderzoek naar een of meer van boven-
staande onderwerpen kan in aanmerking komen 
voor een subsidiebijdrage. 

Mooie nieuwe dingen
De regeling Samen in Zee is in juni 2021 voor 
de eerste keer opengesteld. Binnen de eerste 
tranche ontvingen tien projecten een bijdrage. 
Hiermee was een bedrag gemoeid van ongeveer 
€ 350.000.  
Gedeputeerde Anita Pijpelink: “Er zijn vorig jaar 
al mooie nieuwe dingen van de grond gekomen, 
zoals het experiment Bos-Grens in Clinge. Ik was 
daar onlangs en was betoverd. Ook het Hoogtij 
Festival in Groede, de Waterkaravaan door heel 
Zeeland of literaire evenementen als De Baaierd 
en Zeeland Schrijft zijn een vermelding meer dan 
waard. Ik hoop dat ook deze nieuwe ronde weer 
tot mooie samenwerkingen leidt“. 

Openstellingstermijn
Vorig jaar was de openstellingstermijn van de 
regeling zes weken, wat wel erg kort bleek. 

Daarom is deze verlengd tot 11 weken.  

Samen innoveren en experimenteren
Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om 
de culturele sector toekomstbestendig te maken. 
Net zoals innoveren en experimenteren. Daarom 
wordt alleen subsidie verstrekt aan een samen-
werkingsverband van ten minste twee partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen: 
• festivals en een mediabedrijf;
•  een collectief van kunstenaars en een erf-

goedinstelling of 
•  een museum en een maatschappelijke 

organisatie. 

Een van deze partijen treedt daarbij op als pen-
voerder. Deze penvoerder is binnen Zeeland 
gevestigd en werkzaam binnen de culturele 
sector.

Delen en leren
Bij innovatie kan het resultaat anders zijn dan 
verwacht. Niet alle plannen kunnen succesvol 
zijn. Het delen van de ervaringen en geleerde 
lessen is daarom ook een belangrijk aspect van 
Samen in Zee. Oftewel: de innovaties en alle 
kennis die wordt opgedaan moeten ter inspira-
tie gedeeld worden met de creatieve sector. Op 
die manier kan de hele sector profiteren van de 
opgedane kennis en ervaringen. 

Subsidie aanvragen
Het toekennen van een subsidie is aan een aantal 
regels gebonden. Overweegt u om een project-
voorstel in te dienen? Lees dan de samenvatting 
van de regeling. Subsidie aanvragen is mogelijk 
van 17 juni tot en met 16 september 2022. 
Geïnteresseerden kunnen voor meer informa-
tie en advies ook terecht bij Cultuurkwadraat. 
Deze organisatie zal aanvra-
gers begeleiden bij het proces 
en organiseert ook een aantal 
bijeenkomsten, zoals training 
in het schrijven van een project-
plan of fondsenwerving.

OPNIEUW GELD VOOR MOOIE CULTUURPROJECTEN

Op donderdag 30 juni 2022 vindt er een raads-
bijeenkomst plaats over twee onderwerpen: 
• Het Verdrag Handicap VN (kaderstellend);
•  De Wet kwaliteitsborging bouwen 

(informerend).

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raads-
boerderij ’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 bij-
eenkomst digitaal volgen, kijk dan op  
https://borsele.raadsinformatie.nl.

RAADSBIJEENKOMST

UITNODIGING BEZOEK PLUKTUIN MANTELZORGERS

Bent u mantelzorger en houdt u van bloemen? 
Dan nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan 
pluktuin Bloemenzee in Kruiningen op donder-
dag 14 juli tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 
14.00 en 16.00 uur. Samen met andere mantel-
zorgers uit Borsele, Kapelle en Reimerswaal 
geniet u van de rust tijdens een ontspannende 
wandeling door de pluktuin waar u ook uw eigen 
boeket kunt plukken. 

Aan het eind van de wandeling kunt u bij de bind-

tafels uw boeket zelf samenstellen. U wordt vooraf 
ontvangen met een kopje koffie/thee en u krijgt 
uiteraard uitleg over de werkwijze. In pluktuin 
Bloemenzee vindt u meer dan 150 soorten 
bloemen. Iedere bloem heeft een eigen bloeitijd, 
zodat u van mei t/m oktober mooie bloemen kunt 
plukken.
Opgeven kan bij het VrijwilligersHuis tot 7 juli via 
info@vrijwilligershuis.nl of 0113-311999. Graag 
duidelijk aangeven of u ’s morgens of ’s middags 
aanwezig wilt zijn. 

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

Vrijdag 24 juni, 12.30 -17.30 uur
Deltarit: Tholen-St. Philipsland-Duiveland 
(Zuid-Schouwen)
Kosten: € 19,00 

Dinsdag 28 juni, 10.00 - 15.30 uur
Lunchrit naar restaurant De Westkaap, 
Westkapelle
Kosten: € 12,50 excl. lunch

Donderdag 30 juni, 12.00 -17.30 uur
Rondrit in mooi Oost Zeeuws Vlaanderen: 
Zaamslag, Ossenisse, Perkpolder, Grauw, 
Emmadorp, Hulst en Axel 
Kosten: € 18,00

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activi-
teiten 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.

ZOMERTIJDEN MILIEUSTRAAT
In juli en augustus is de milieustraat geopend 

volgens aangepaste openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 en 13.00 tot 15.00 uur

Zaterdag
09.00 tot 15.00 uur

ZOMERTIJDEN MILIEUSTRAAT
In juli en augustus is de milieustraat geopend 

volgens aangepaste openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 en 13.00 tot 15.00 uur

Zaterdag
09.00 tot 15.00 uur

In juli en augustus is de milieustraat in Nieuwdorp geopend
volgens aangepaste openingstijden

Met een prima eindspurt won groep 7-8 van basis-
school De Linden uit 's-Gravenpolder de Textielrace 
van de Bevelanden en Tholen. Tien scholen streden 
om deze eer de afgelopen maand. Daarnaast ein-
digden de leerlingen van basisschool De Schakel 
uit Oudelande ook op een prima derde plaats. 
De leerlingen konden o.a. punten verdienen met 
het ophalen van oud textiel, het repareren ervan 
en de aandacht voor hun actie in de media. Daarbij 
werd ook rekening gehouden met de grootte van 
de groep. De Linden haalde maar liefst 1786 kilo 

textiel op en repareerde 138 kledingstukken of  
dekbedden. Een compliment waard! 

En dat is wethouder Kees Weststrate ze ook gaan 
brengen, waarbij ook de TonyChocolonely-reep in 
de smaak viel. Ook de Schakel werd door hem gefe-
liciteerd. Groep 7-8 van de Linden mag bovendien 
als winnaar binnenkort naar de Uitvindfabriek in 
Breda. Totaal zamelden de tien scholen 17.090 kilo 
textiel in, repareerden 424 stuks textiel en organi-
seerden 4 keer een kledingruil.

DE LINDEN WINT REGIONALE TEXTIELRACE!
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OPROEP AAN BASISSCHOOLLEERLINGEN: HANGT JOUW KUNSTWERK 
DEZE ZOMER IN HET GEMEENTEHUIS?

Vind jij het leuk om te tekenen, schilderen, aqua-
relleren of creatief bezig te zijn? Deze zomer kan 
jouw kunstwerk in het gemeentehuis van Borsele 
hangen! Alle Borselse basisschoolkinderen mogen 
een schilderij of tekening maken rondom het 
thema ‘Borselse streekproducten’. Dit kunstwerk 
kan je opsturen naar of afgeven bij het gemeente-
huis. Vanaf 12 juli is jouw tekening of schilderij dan 
te zien in een speciale tentoonstelling in de hal 
van het gemeentehuis. De mooiste inzendingen 
winnen daarnaast ook een leuke prijs!
Waarom dit thema?
Het idee voor de tentoonstelling ontstond twee 
jaar terug bij de eerste kinderburgemeesterverkie-
zing. Kandidate Doortje Maat belandde in de top 
3 en pitchte haar idee over een amateurkunstmu-
seum in de gemeente. Kris Rottier won uiteindelijk 
de verkiezing, maar het originele idee van Doortje 
bleef hangen. Uiteindelijk hebben Doortje en Kris 
de zomertentoonstelling samen georganiseerd. 
Dit jaar helpt kinderburgemeester Thomas bij de 

zomertentoonstelling. We bedachten een thema 
dat past bij de gemeente en bij Thomas: ‘Borselse 
streekproducten’. Thomas wil namelijk graag laten 
zien hoe mooi de fruitteelt en akkerbouw in onze 
gemeente is!

Hoe werkt het?
Maak een mooi kunstwerk met het thema als uit-
gangspunt. Zorg ervoor dat het maximaal van 
A4- formaat is! Stuur dit vervolgens uiterlijk 8 
juli samen met het inschrijfformulier op naar het 
gemeentehuis of geef het kunstwerk met het for-
mulier af bij de receptie. Je vindt het inschrijffor-
mulier op onze website: https://www.borsele.nl/
kinderburgemeester.

De opening van de zomertentoonstelling en de 
bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 12 
juli. De kunstwerken zijn vervolgens de hele zomer-
vakantie te bewonderen in de hal van het gemeen-
tehuis in Heinkenszand.

ONDERZOEK ONGELIJKE BEHANDELING ZEELAND

Momenteel loopt er een onderzoek naar 
ervaren ongelijke behandeling in Zeeland dat 
wordt uitgevoerd door marktonderzoekbureau 
GfK. Wij stellen het zeer op prijs als u aan dit 
onderzoek wilt deelnemen door het invullen 
van de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 
4 minuten.
 
Benader ons onderzoek via onze website: 
www.borsele.nl/onderzoek 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
GfK behandelt de door uw ingevulde informatie 
en persoonsgegevens uiteraard strikt vertrou-
welijk volgens alle wettelijke bepalingen inzake 
gegevensbescherming. Wij voegen uw antwoor-
den samen met de antwoorden van andere  
respondenten. Vervolgens verwerken en rap-
porteren we deze voor onze opdrachtgever 
anoniem met als enig doel marktonderzoek.


