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

Donderdag 9 juni, 12.00 - 17.30 uur 
Winkelcentrum Wijnegem   
Kosten: € 22,00 

Zaterdag 11 juni, 11.30 - 17.30 uur 
Havendagen Tholen in teken van 75 jaar 
vrijheid Kosten: € 19,00 

Woensdag 15 juni, 11.00 - 17.30 uur  
Boottochtje met de Waterbus van Dordrecht 
naar Rotterdam   
Kosten: € 27,00 Niet rolstoeltoegankelijk! 

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 telefoonnummer 
06-52560982.

RAADSBIJEENKOMSTEN 9 EN 16 JUNI

Bijeenkomst 9 juni 
Op donderdag 9 juni 2022 vindt er een kader-
stellende raadsbijeenkomst plaats over de 
Omgevingsvisie Borsele. Deze bijeenkomst start 
om 20.00 uur. 
De bijeenkomst vindt plaats in de 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/.

Bijeenkomst 16 juni 2022

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de 

gemeenteraad, belast met de agendavorming 
en de advisering 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 organisatori-
sche redenen dient u vóór 15 juni 2022 12.00 uur 
een afspraak te maken bij Ilona Vermuë of Manon 
Sinke (0113 238487).

20.00 uur Fractievergaderingen

BUURTBUS  ZUID-BEVELAND  ZOEKT CHAUFFEURS

Rijden op de Buurtbus is een leuke bezigheid en 
houdt de dorpen in Zuid-Beveland bereikbaar. 
Je rijdt een dagdeel in de week (behalve in het 
weekend) op de 8-persoonsbussen.
Hiervoor volstaat het rijbewijs B. Met name in de 
Zak van Zuid-Beveland zijn wij op zoek naar vrij-
willigers, chauffeurs die de verschillende routes 
vanaf het Tolplein willen rijden. Woon je in “de 
Zak” (gemeente Borsele) en ben je geïnteres-
seerd: meld je dan aan per mail via
buurtbuszuidbeveland@gmail.com of 

telefonisch op 06-36327800. 
Belangrijk werk met sociale contacten en leuke 
collega’s staat je dan te wachten!

7 TOT EN MET 11 JUNI: WEEK VAN DE GEZONDE JEUGD

De week van 7 tot en met 11 juni is de landelijke 
Week van de Gezonde Jeugd. In deze week geven 
we aandacht aan mooie initiatieven die het onze 
jeugd gemakkelijker maakt om voor gezond te 
kiezen. Hieronder leest u een aantal initiatieven 
die in Borsele plaatsvinden.

Daily Mile op Omnis Kindcentrum 
Franck van Borssele
De Daily Mile is een internationaal initiatief om 
minimaal drie keer per week met kinderen 15 
minuten (hard) te lopen op school. Iedereen doet 
mee in zijn of haar eigen tempo. Uit onderzoek is 
gebleken dat door mee te doen aan de Daily Mile 
de conditie van de kinderen verbetert, kinderen 
zich beter concentreren en de leerprestaties 
verbeteren. Omnis Kindercentrum Franck van 
Borssele doet al een aantal jaar enthousiast mee 
met de Daily Mile. Schoolcoördinator Yvonne van 
de Velde vertelt: “We vinden het ontzettend leuk 
dat je de Daily Mile met het hele kindcentrum 
kunt doen. De baby’s gaan mee in de kinderwa-
gen, de peuters lopen zelf. En de schoolkinderen 
lopen in hun tempo. De kinderen vinden het ook 
heel fijn om te doen en vragen er zelf naar”. 

Water bij Speeltuinvereniging 
’s-Gravenpolder
De speeltuinvereniging ’s-Gravenpolder beheert 
verschillende speeltuinen in ’s-Gravenpol-
der waarvan de ‘Blauwe Speeltuin‘ aan de 
Burgemeester Jansenstraat de grootste is. Daar 
wordt van mei tot oktober op woensdagmid-
dag in het speeltuinhuis ‘Speelplaza’ iets te eten 
en drinken verkocht. Sinds dit jaar hebben ze 
aandacht voor water drinken opgepakt. Corine 
Westerneng van de speeltuinvereniging vertelt: 
“We hebben een watertap gekocht van 6 liter. 
Iedereen kan een beker kopen voor 10 cent. 
Die beker kunnen ze dan de hele middag gratis 
laten vullen met water uit de tap. Als ze een eigen 
beker/ bidon/ dopper hebben, mogen ze deze 
ook gratis vullen met water uit onze tap. Dat was 
eigenlijk al meteen een succes. We bieden ook 
nog steeds ranja aan, pakjes sap en kleine blikjes 
frisdrank. De keuze is aan de ouders en kinderen 
zelf, maar er wordt best vaak voor het water 
gekozen”.

Kibeo Sport-BSO Heinkenszand
Binnen kinderopvangorganisatie Kibeo is 
een buitenschoolse opvang locatie met extra 
aandacht voor bewegen. Corné Bovee van de 
Sport-BSO Heinkenszand vertelt: “Voetballen, 
hockeyen, maar ook stoelendans, vissentikker-
tje en toverbal. Sporten, springen, rennen en 
bewegen, dat doet je kind na schooltijd op de 
sport-BSO. Het doel is samen plezier hebben

in sport en bewegen! Voldoende sporten en 
bewegen is namelijk belangrijk voor de ontwik-
keling en gezondheid van kinderen. We zorgen 
voor een goede balans tussen inspanning en 
ontspanning. Ook hebben we aandacht voor 
gezonde voeding met vers fruit en gezonde 
tussendoortjes”. 

Project “Geen rommel in je trommel”
Het project ‘geen rommel in je trommel’ is een 
initiatief van Jong Leren Eten in samenwerking 
met GGD Zeeland. Het project heeft als doel om 
ouders te helpen een gezonde lunchtrommel te 
bereiden voor hun kinderen. Jong Leren Eten 
makelaar Diana Capello vertelt: “Tijdens het con-
tactmoment van 4 jaar op het consultatiebureau 
krijgen ouders/verzorgers en hun kind van de 
jeugdverpleegkundige een boekje en een lunch-
trommel uitgereikt. In het boekje staat informa-
tie over gezonde voeding en tips en recepten 
voor een gezonde lunchtrommel. De jeugdver-
pleegkundige legt daarbij ook aan ouders uit 
hoe kinderen gezonde en duurzame keuzes 
leren maken. Ouders en kinderen reageren 
enthousiast”.
Ook JOGG-regisseur van de gemeente Borsele, 
Marianne de Kok is erg enthousiast over het 
project. Zij vertelt: “Het boekje geeft mooie voor-
beelden en inspiratie voor een gezonde lunch. 
In het najaar willen we in het kader van JOGG  
met dit onderwerp aan de slag. Ook voor oudere 
schoolkinderen, de jeugd en onze volwassen 
inwoners”. 

Bovenstaande initiatieven zijn mooie voorbeel-
den hoe we samen in Borsele werken aan een 
gezonde jeugd en gezonde toekomst. Samen 
maken we gezond gewoon. 

Heeft u ook een goed idee of initiatief? Neem dan 
contact op met JOGG-regisseur Marianne de Kok, 
via jogg@borsele.nl of 06- 25 69 40 76

De gemeente Borsele is sinds 1 januari 2021 aan-
gesloten bij de landelijke JOGG-aanpak. JOGG 
staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Net 
als 203 andere Nederlandse gemeenten vinden 
we het belangrijk dat jeugd op kan groeien in 
een gezonde leefomgeving waar het maken van 
gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is. 
We hebben extra aandacht voor gezonde leefstijl 
in het algemeen en voor voldoende bewegen, 
gezonde voeding, ontspanning en slapen in het 
bijzonder.
Dat doen we als gemeente niet alleen, maar 
samen met allerlei partijen waar kinderen komen: 
scholen, kinderopvang, sport- en andere verenigin-
gen, beweegaanbieders en welzijnsorganisaties. 

INLOOPBIJEENKOMST GEBIEDSGERICHTE AANPAK BORSELE-OOST

Maandag 20 juni 2022 organiseren gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de 
Provincie Zeeland een inloopbijeenkomst om bedrijven en inwoners te informeren over de 
plannen en de uitvoering van de (deel)projecten die vallen onder de gebiedsgerichte aanpak 
Borsele-Oost. U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen in dorpshuis Ons Dorpsleven in 
’s-Gravenpolder. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Datum: maandag 20 juni 2022
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Locatie:  dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoordestraat 3 in ‘s-Gravenpolder

GGA Borsele-Oost
De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken samen aan een 
plan voor het verbeteren van het wegennet in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke 
en Baarland. Ook de aansluitingen bij het bedrijventerrein in ’s-Gravenpolder op de provinciale weg 
N666 veranderen. Zo gaan we samen onderweg naar een veilig en bereikbaar Borsele-Oost.

Meer weten?
Op www.borsele.nl/ggaborsele-oost vindt u meer informatie over het project en de uit te voeren 
werkzaamheden. Bij vragen kunt u contact opnemen via gga@borsele.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

Handleiding rioolverstopping
Riool verstopt? Dit kunt u doen!

Staat er water in het ontstoppingsstuk?

Loopt het water in uw gootsteen, toilet of douche niet meer door? Ook niet na het schoonmaken van de 
sifon? Dan is de kans groot dat het riool verstopt is. Vaak komt dit door verkeerd rioolgebruik, maar ook bij 
heftige regenval kunnen verstoppingen ontstaan. In deze flyer staat welke stappen u kunt nemen om een 
rioolverstopping snel op te lossen en in de toekomst te voorkomen. 

Stap voor stap opgelost!
De riolering is verdeeld in een gemeentelijk en een particulier deel. Het is belangrijk eerst te 
achterhalen waar de verstopping zit. Volg daarom de volgende stappen:

1
Graaf het ontstoppingsstuk op. Weet u niet waar dat zit? U kunt uw 
huisaansluitschets vinden op www.borsele.nl/riolering of gebruik de QR-code. Heeft u 
geen toegang tot  internet, bel dan de gemeente (0113) 23 83 83. 

NEE
De verstopping is op eigen 
terrein. U moet de verstop-
ping zelf oplossen en de 
kosten zijn voor eigen reke-
ning. Natuurlijk kunt u altijd 
contact opnemen met de 
gemeente voor advies.

JA
De verstopping is op het gemeentelijk terrein.
A. Bel dan naar 0113-238579 (ook bereikbaar buiten

kantooruren en bij calamiteiten).
B. De gemeente lost de rioolverstopping op haar

kosten op.
C. Wij vergoeden geen zoek- of graafkosten die u

heeft gemaakt voor het opgraven van het ont-
stoppingsstuk of voor in uw opdracht verrichte 
ontstopping en/of inspectie. 

X

BEWAAR DEZE IN UW METERKAST

2

Rioolverstopping voorkomen

Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om rioolver-
stoppingen te voorkomen. Door een goed rioolge-
bruik verkleint u de kans op verstopping. Zo horen 
producten als schoonmaak- en poetsdoekjes, 
maandverband, vet/jus, olie(producten), cement en 
chemische stoffen zoals verf en medicijnen niet in 
het riool thuis.

Staat bij u langdurig water op straat? Meld dit via info@borsele.nl of via www.meldpuntwater.nl

Geen ontstoppingsstuk?

Als u de plaats van het ontstoppingsstuk niet 
weet of niet op onze website kunt vinden, 
neem dan contact met ons op. Heeft u geen 
ontstoppingsstuk? Dan kunt u een gratis 
kunststof putje krijgen als u een schets inle-
vert met de uiteindelijke plaats van de put ten 
opzichte van uw woning.

ontstoppingsstuk

gemeentegrond particulier terrein
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Ontlastputje

Wilt u de kans op overlast tijdens heftige regen-
val beperken? Plaats dan een ontlastputje op de 
regenpijp. Dan stroomt het water over straat in 
plaats van over het laminaat. Dit geldt voor  
aansluitingen waar vuil- en regenwater door 
dezelfde buis stroomt. Gemeente Borsele stelt 
gratis ontlastputjes beschikbaar aan inwoners. 
Wilt u er een bestellen? Stuur dan een e-mail met 
uw naam en adres naar info@borsele.nl.

Locatie ontstoppingsstuk

Waterlabel

Het waterlabel biedt inzicht in hoe u uw perceel  
regenwaterbestendiger kunt maken. Hoe beter u 
het water vasthoudt, hoe beter uw waterlabel.  
Bereken uw waterlabel op www.waterlabel.net en 
zie wat u kunt verbeteren. 

HANDLEIDING RIOOLVERSTOPPING

Loopt het water in uw gootsteen, toilet of douche niet meer door? Ook niet na het schoonmaken van de sifon? Dan is de kans groot dat het riool verstopt is. Vaak komt dit door verkeerd rioolgebruik, maar ook bij 
heft ige regenval kunnen verstoppingen ontstaan. In deze flyer staat welke stappen u kunt nemen om een rioolverstopping snel op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Deze kunt u ook vinden op onze website: 
www.borsele.nl/riolering. 

RAADSVERGADERING 30 MEI 2022

Datum 30-05-2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate
 Heinkenszand

1 Opening
  De heren Verkuil en Minderhoud zijn afwezig.

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

3 Vaststelling van de agenda/Orde van de 
vergadering
   De commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven c.q. de commissie van stem-
opneming bestaat uit mevrouw Van de Ree, de 
heren Smits en De Jong.

 4 Verslag van het informatieproces en de 
 totstandkoming van het bestuursprogramma
   De raad neemt kennis van het mondelinge 

verslag van de heer Rabelink.

 5 Benoeming en beëdiging wethouders
   De geloofsbrieven van de wethouders zijn in 

orde bevonden. De raad besluit:
  1.  De heer C. Weststrate uit Nieuwdorp, te 

benoemen tot wethouder met een tijdsbe-
stedingsnorm van 100%.

  2.  Mevrouw M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke 
uit Kwadendamme, te benoemen tot wet-
houder met een tijdsbestedingsnorm van 
100%.

  3.  De heer A.P. Witkam uit ’s-Heerenhoek, te 
benoemen tot wethouder met een tijdsbe-
stedingsnorm van 100%.

   De heer Weststrate, mevrouw Van de Plasse-
Nagelkerke en de heer Witkam nemen hun 
benoeming aan.

   De eed wordt afgelegd door mevrouw Van de 
Plasse en de heer Weststrate, de beloft e wordt 
afgelegd door de heer Witkam.

 6 Onderzoek geloofsbrieven nieuw te 
benoemen raadsleden
   De geloofsbrieven van de raadsleden zijn in 

orde bevonden.
 7 Benoeming en beëdiging nieuwbenoemde 
raadsleden
  De raad van de gemeente Borsele
   gehoord het rapport van de commissie van 

onderzoek betreff ende de geloofsbrieven van 
de op 30 mei 2022 tot leden van de gemeente-
raad benoemd verklaarden;

   overwegende, dat deze commissie de stukken 
heeft  onderzocht en in orde bevonden;

   gelet op artikel V4, V12, W1 van de Kieswet; 
besluit: toe te laten als leden van de 
gemeenteraad:

   van Hartingsveldt, H. (Henk) (m), wonende te 
‘s-Gravenpolder Koeleman, M.M. (Margriet) 
(v), wonende te Baarland

   Sandee, C.J. (Cor) (m), wonende te 
Heinkenszand

   De eed wordt afgelegd door de raadsleden Van 
Hartingsveldt, Koeleman en Sandee.

 8 Voorstel tot het instemmen met het 
bestuursprogramma Borsele 2022-2026 
Besluit
  De raad besluit:
  1.  Het bestuursprogramma 2022-2026
   gemeenteraad Borsele - met de titel 
  ‘Schakelen met raad en daad’ - vast te stellen.

   2.  Het college te verzoeken om zijn reactie op 
het bestuursprogramma voor te leggen aan 
de gemeenteraad.

 9 Sluiting

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE GELEGENHEID 2023

Lintjesregen, 26 april 2023: het is nog ver weg, 
maar voor de Lintjesregen 2023 kunt u nu de aan-
vragen indienen bij de burgemeester. Dat kan tot 
uiterlijk 1 augustus 2022.

Wie kan een Koninklijke Onderscheiding 
aanvragen?
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor 
een inwoner of inwoonster van de gemeente 
Borsele. Als u plannen in die richting hebt, is 

het verstandig eerst contact op te nemen met 
Bianca Vermeulen van het secretariaat van onze 
gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven of de 
verdiensten van dien aard zijn dat u een voorstel 
in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u 
te werk moet gaan.

Indienen vóór 1 augustus 2022
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. 
Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op 

tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen 
op 26 april 2023 moet uw verzoek uiterlijk op 1 
augustus 2022 bij de burgemeester worden inge-
diend. Aanvragen die na deze datum binnenko-
men, kunnen niet meer in behandeling worden 
genomen.

Wilt u een Koninklijke Onderscheiding aanvragen 
voor een bijzondere gelegenheid? 
Dient u dan uw aanvraag minimaal 6 maanden 

vóór de beoogde uitreikingsdatum bij de burge-
meester in.

Contact?
Voor het indienen van uw voorstel of vragen 
daarover kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat. Dit kan telefonisch via (0113)238375. 
U kunt ook een e-mail sturen:  
jmavermeulen@borsele.nl. 



NIEUW LID WERKGROEP CULTURELE RAAD 

Anita Berrevoets stelt zich voor: vele jaren werkte ik 
met plezier binnen diverse geledingen van de kunst- 
en cultuursector. Naast het leidinggeven aan een 
culturele organisatie en het organiseren van cultu-
rele en creatieve activiteiten ontstond een steeds 
sterkere belangstelling voor de beeldhouwkunst. 
Zelf ging ik er ook mee aan de slag, aanvankelijk als 
hobby, later ontwikkelde ik me mede door studie aan 
de Academie voor Schone Kunsten in het Belgische 

Eeklo tot beeldhouwer. 
Sinds een paar jaar woon ik in Kwadendamme. Ik 
vind het leuk om mij in te zetten als vrijwilliger in de 
gemeente waar je woonachtig bent. Het liefst wilde 
ik iets met kunst en cultuur doen: cultuur verbindt 
en verrijkt! Zo kwam ik ook op de website van de 
Culturele Raad Borsele terecht waar ik zag dat zij op 
zoek waren naar nieuwe leden. 
Later heb ik kennis gemaakt met de werkgroep 

Culturele Raad die met een betrekkelijk kleine 
groep vele evenementen organiseert zoals edu-
catieve projecten op scholen, Oeljebroelje in 
augustus, Kleinkunst OP STOOM en nog vele andere 
evenementen. 

Ook vrijwilliger worden van de werk-
groep? Stuur dan een mailtje naar 
cultureleraad@borsele.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. 


