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foto Bram Boone

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 

www.o� icielebekendmakingen.nl. De zoek-
dienst van o� 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.o� icielebekendmakingen.nl.

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 ko� ie met een 
koek of consumptie.

Vrijdag 8 juli, 10.30 - 16.00 uur  
Lunch Bistro Restaria Havenzicht (nieuw!) 
Kosten: € 9,00 excl. lunch en drinken

Zaterdag 9 juli, 12.00 - 17.30 uur  
Braderie Heinkenszand   
Kosten: € 13,00
  
Maandag 11 juli, 10.30 - 15.00 uur  
Lunchbu� et bij Van der Valk, Hotel Middelburg
Kosten: € 28,00 incl. lunchbu� et all-in    

Woensdag 13 juli, 12.00 - 17.30 uur  
Rondvaart Spido Rotterdam   
Kosten: € 39,00 incl. ko� ie/thee en een 
snack/mu� in

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.

OPEN DAG OP ZATERDAG 9 JULI 2022

Zaterdag 9 juli
09.30 - 16.30 uur 

OPEN DAG

Met leuke activiteiten voor jong en oud!
Trouwen met je knuffel in de trouwzaal
In gesprek met de (kinder)burgemeester
Oude dorpsfilms bekijken
Soccer darts met JongerenRaad Borsele
Drugslabs herkennen met de Bijtende bende
En nog veel meer…

www.borsele.nl/opendag

In 2020 bestond onze gemeente 50 jaar. Eén 
van de mooie ideeën om dit te vieren was 
om een Open dag te organiseren voor onze 
inwoners. Door de opkomst van het corona-
virus kon dit in 2020 niet doorgaan, maar we 
willen de Open dag deze zomer alsnog orga-
niseren! We sluiten aan bij de braderie van 
de Winkeliersvereniging Heinkenszand op 
zaterdag 9 juli, tussen 9.30 en 16.30 uur. We 
openen onze deuren voor onze inwoners om 
een kijkje te komen nemen bij de gemeente.

Wat kun je verwachten op deze dag?
• Trouwen met je knu� el in de trouwzaal
• Oude dorpsfilms bekijken
• Tentoonstelling van bijzondere archiefstukken
•  Test je kennis van de gemeente en maak kans 

op een leuke prijs
•  Maak een reis door de tijd en zie de veranderin-

gen in 50 jaar tijd
• Materieel van de Buitendienst staat opgesteld

• In gesprek met de (kinder)burgemeester
•  Op de foto met de ambtsketen van de 

burgemeester
• Waar gaat je belastinggeld heen?!
•  Kunst van Oekraïense vluchtelingen die in onze 

gemeente verblijven
•  Collega’s van Jong Borsele vertellen waarom 

het leuk werken is bij de gemeente
• Soccer darts met JongerenRaad Borsele
•  Drugslabs leren herkennen met de Bijtende 

bende
• In gesprek met de wijkagent of BOA
• En nog veel meer…

De diverse activiteiten vinden plaats in en 
rondom het gemeentehuis en de raadsboerde-
rij. Parkeren kan op de parkeerplaats achter het 
gemeentehuis of op het Kamilleplein. Toegang is 
gratis. 
Houd de website www.borsele.nl/opendag in 
de gaten voor meer informatie!

Deze zomer organiseert de Culturele Raad Borsele in de periode van 18 juli tot en met 26 augustus een 
zomerschool. In deze vakantieweken wordt een aantal workshops georganiseerd waarin jong en oud 
creatief aan de slag kunnen met schilderen, keramiek, beeldhouwen, glasfusie, fotografie, boomstok 
versieren en vlaggen maken. Er zijn workshops voor kinderen en voor volwassenen.
De folder met het volledige programma valt op 6 juli met deze Bevelandse Bode in de bus. Het pro-
gramma is ook te vinden op de website van de culturele raad (www.cultureleraadborsele.nl) en daar 
te downloaden.

Aanmelding voor een workshop kan bij het Vrijwilligershuis: info@vrijwilligershuis.nl. Zij kunnen u 
ook meer informatie over het programma geven (tel.nr: 0113-311999).
Vermeld bij de aanmelding uw naam, e-mailadres, woonplaats en het telefoonnummer waarop u 
bereikbaar bent. Alle aanmeldingen worden doorgestuurd naar de organisator van de workshop die 
met u contact opneemt over de workshop en de betaling. In de folder staat bij elke 
workshop de uiterste aanmelddatum aangegeven. Geef u tijdig op! 

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Culturele Raad Borsele via: 
cultureleraad@borsele.nl.

CULTURELE RAAD ORGANISEERT CULTURELE WORKSHOPS IN BORSELE

ZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD:INSCHRIJVING GEOPEND

Deze zomer organiseert 
de Seniorenraad weer 
allerlei leuke activiteiten 
voor onze inwoners. Ga 
mee naar de Floriade, 

breng een bezoek aan de tuin van het oude 
Zorgvliet in Ellewoutsdijk of geniet van een 
heerlijke High Tea.

19 juli 13.30 uur – Rondleiding Klompenmakerij 
Traas en Molen de 5 Gebroeders
De rondleiding start bij de klompenmakerij en 
duurt circa 45 minuten. Daarna vervolgt iedereen 
zijn eigen weg naar de molen. Dit kan te voet, 
fietsend of met de auto. Bij de molen wordt u 
ontvangen met een bakje ko� ie/thee en een 
bolus. Ook hier duurt de rondleiding ongeveer 45 
minuten. Deze activiteit is gedeeltelijk rolstoeltoe-
gankelijk en kost € 8,50. Aanmelden vÓÓr 12 juli.

26 juli 13.30 uur – Rondleiding Ellewoutsdijk 
terug in het verleden
Een unieke gelegenheid om o.a. de tuinvazen, tuin-
beelden en de vijverbrug van het oude Zorgvliet in 

de tuin van mevr. Pesch te bekijken. Aan de hand 
van oude ansichtkaarten gaan we terug naar het 
verleden. De rondleiding is in twee groepen. Terwijl 
de ene groep meegaat voor een rondleiding geniet 
de andere groep van een bakje ko� ie met wat 
lekkers. De activiteit is op de tuin na rolstoeltoe-
gankelijk en kost € 10,- Aanmelden vÓÓr 22 juli.

3 augustus 7.45 uur – Bezoek Floriade Almere
De wereldtuinbouwtentoonstelling laat oplossin-
gen zien die onze steden leuker, mooier en duur-
zamer maken. Floriade vindt slechts één keer in de 
10 jaar plaats, dus mis het niet! De prijs van € 60,- is 
inclusief busreis, entree en eten op de terugreis. 
Bent u mindervalide en wilt u graag mee? Neem 
dan even contact op.
Aanmelden vÓÓr 27 juli. – Betalen bij opgave

In augustus hebben wij nog meer activiteiten. 
Het volledige programma vindt u op 
www.vrijwilligershuis.nl. 
Aanmelden kan via 0113-311999 of 
info@vrijwilligershuis.nl. 
U bent van harte welkom!



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 23-06-2022
Aanvang 20:00
Locatie Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand

1 Opening
  De heer Van Hekken is afwezig, alsook wethouder Witkam.

2 Spreekrecht publieke tribune
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
 3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
   Zowel de heer Sandee (PVDA) als de heer Van 't Westeinde (CDA) geven aan een motie vreemd aan de 

orde van de dag te willen indienen.

 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
  Mevrouw Koeleman gee�  een terugkoppeling van de vergadering van de auditcommissie 
  van 13 juni 2022.

 5  Voorstel om in te stemmen met de vertegenwoordiging bij diverse gemeenschappelijke 
  regelingen, commissies, werkgroepen en klankbordgroepen raadsperiode 2022-2026
  De raad besluit conform het bijgevoegde overzicht, aan te wijzen voor de raadsperiode 2022-2026:

  1.  De vertegenwoordigers in diverse gemeenschappelijke regelingen, commissies, werkgroepen   
en klankbordgroepen;

  2. De eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter;
  3. De plaatsvervangend voorzitter van het presidium.

 6 Voorstel om inzake GR de Bevelanden: in te stemmen met de jaarrekening 2021, 
  de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023-2026 en hierover 
  een positieve zienswijze in te dienen.

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;
  2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden;
  3. In te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking De Bevelanden;
  4. Een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;
  5.  Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De 

Bevelanden;
  6.  Een positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2023-2026 GR Samenwerking 

De Bevelanden.

 7 Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2023-2026 van de gemeente Borsele
   De motie van D66 en VVD om "de investering voor een spelingsdetector van € 270.000 te schrappen," 

wordt ingetrokken.

  De raad besluit in te stemmen met de kadernota 2023-2026.

 8 Vragenuurtje
   De door PVDA ingediende motie 'Vreemd aan de orde van de dag' wordt verworpen, met zestien 

stemmen tegen en twee stemmen vóór. In de motie wordt het college verzocht om "het Rijk op te 
roepen extra geld beschikbaar te stellen om minimaal de huidige dienstregelingen voor het openbaar 
vervoer in stand te houden."

  Tegen stemden de fracties van SGP/CU, LPB, VVD, D66 en CDA; vóór stemde de fractie van PVDA.

   De door CDA, SGP/CU en LPB ingediende motie 'Vreemd aan de orde van de dag' wordt aangenomen, 
met één stem tegen en zeventien stemmen vóór. In de motie wordt het college opgeroepen om: "bij 
de provincie Zeeland kenbaar te maken dat de doelstellingen uit de startnotitie over de stikstofaan-
pak (Nationaal Programma Landelijk Gebied) onaanvaardbare gevolgen betekenen voor de agrari-
sche sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het platteland; en dat het van groot belang is dat er 
een integrale aanpak komt waarbij alle sectoren betrokken worden."

  Tegen stemde de fractie van D66, vóór stemden de fracties van CDA, SGP/CU, LPB, PVDA en VVD.

   Mevrouw Stroosnijder (PVDA) refereert aan de brief die door de minister van Klimaat en Energie 
aan de PZEM is gezonden, over de verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borssele en 
de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Een kopie is aan de aandeelhouders van 
PZEM gestuurd. De brief bevat de uitnodiging in gesprek te gaan met het ministerie over de stappen 
die gezet zouden moeten worden om tot levensduurverlenging en nieuwbouw van kerncentrales 
te komen. Het kernenergiedossier is een politiek dossier bij uitstek en besluiten daarin zijn daarom 
voorbehouden aan het politieke domein. In dat licht stelt de PvdA-fractie de volgende vragen:

    Hee�  het college reeds gereageerd op deze brieven? Kan het college de raad in dat geval een 
afschri�  van het antwoord zenden?

    Is B&W voornemens de uitnodiging van het ministerie te aanvaarden? Zo nee, waarom niet?
    Welke rol hee�  de directie van PZEM in de gesprekken als de aandeelhouders tevens direct 

betrokken zijn?
    Kan B&W aan de raad toezeggen dat in de gesprekken met het ministerie geen onomkeerbare 

stappen worden gezet (impliciet en expliciet) of standpunten worden bekleed zonder deze 
eerst aan de raad voor te leggen? Is het college bereid een aandeelhoudersvergadering van de 
PZEM te beleggen om de strategie van PZEM te bepalen en het mandaat van de directies van 
PZEM respectievelijk EPZ in het kernenergiedossier duidelijk vast te leggen?

    Kan B&W aan de raad toezeggen dat in de aandeelhoudersvergadering van de PZEM geen 
standpunten worden vastgelegd zonder deze eerst aan de gemeenteraad voor te leggen?

   Burgemeester Dijksterhuis gee�  aan een overkoepelend antwoord te geven op de zes gestelde 
vragen. De brief die ook aan de raadsleden is doorgestuurd, was voorzien van een oplegger. Daarin is 

door het college helder gemaakt hoe het hierin staat. Het college ziet twee verschillende rollen voor 
zichzelf: enerzijds de rol als aandeelhouder en anderzijds de gebiedsrol. In de oplegger zijn ook drie 
aandachtspunten genoemd die het college belangrijk acht - voor wat betre�  de levensduurverlen-
ging - om in een gesprek met de minister mee te nemen. Door dit zo te doen, tracht het college de 
raad mee te nemen over hoe het in dit dossier staat.

   Dat blij�  het college doen. Arcadis is ingehuurd om in gezamenlijkheid aan de strategie te werken: 
wat moet worden gedaan voor de nucleaire energietransitie. Ze bereidt het college voor op de te 
voeren onderhandelingen en gesprekken. Het college maakt de raad uiteraard deelgenoot van die 
strategie. Begin september 2022 wordt een datum gepland om hierover met elkaar te spreken. Voor 
het college is het niet doenlijk om voor elke te maken afspraak de raad te consulteren. Zolang binnen 
de besproken strategie wordt gebleven, hoopt het college op die vrijheid om daarbinnen te kunnen 
manoeuvreren.

   De heer Minderhoud (LPB) brengt het HZ-onderzoek te berde dat gaat over wisselpolders en dubbele 
dijken. Ook de gemeente Borsele is betrokken bij dit onderzoek. De LPB is mordicus tegen het 
weggeven van land aan de zee, en het inlaten van zout water. Daarom vindt de LPB deze deelname 
aan het onderzoek zeer zorgelijk. Daarnaast zijn dit soort projecten geen oplossing voor een toekom-
stige zeespiegelstijging omdat dit eigenlijk bergingsprojecten betre� .

    Bovendien is dat een onmogelijke opgave omdat de zeearm waarlangs wordt geleefd rechtstreeks in 
verbinding staat met de wereldzeeën. De LPB pleit juist voor het bergen en aanvoeren van zoet water 
en het voorkomen van verzilting; ten behoeve van de natuur en de agrarische sector. In dat kader 
wordt de aandacht gevestigd op het project van de gemeente Noord-Beveland waar afgekoppeld 
regenwater wordt gebu� erd. Wat de LPB betre�  is dat een onderdeel van een mogelijke oplossing 
voor zoetwatertekorten in de toekomst, waarvoor de LPB later met een voorstel zal komen. Kan de 
wethouder uitleggen hoe de participatie in deze onderzoeken er in de praktijk gaat uitzien en de 
zorgen van de LPB wegnemen?

   Wethouder Weststrate antwoordt dat het goed is dat Borsele betrokken is bij het onderzoek. Gezien 
de gevolgen voor de Westerscheldekustlijn van een zeespiegelstijging in de verre toekomst, is het 
goed om te kijken welke mogelijke oplossingen er dan zijn. Bij het onderzoek van de HZ ‘Geen zee te 
hoog’ wordt een aantal zogeheten ‘living labs’ opgezet. Daarbij komen ook de thema’s die door de 
heer Minderhoud worden genoemd - zoals zoetwater en verzilting - terug. Het aspect ‘wisselpolders’ 
maakt deel uit van de studie om te kijken hoe dit op de lange termijn kan worden aangepakt. De 
problematiek rond de beschikbaarheid van zoetwater spreekt allen aan en hee�  een duidelijke plaats 
in het onderzoek. Deelname aan het onderzoek impliceert niet dat Borsele voorstander is van een 
wisselpolder.

   De heer Verbrugge (LPB) gee�  aan te hebben geconstateerd dat binnen GR de Bevelanden verschil-
lend wordt gedacht over de uitvoering van de Wmo-verordening: beleidsregels worden anders 
gehanteerd. Er wordt in de gemeente Goes een andere invulling geven aan het principe van het zoek- 
en verhuisgebied bij het primaat verhuizen. Daarnaast is er twijfel over de maatregel om de eerste zes 
maanden geen huishoudelijke hulp te verstrekken. Het maar zelf regelen - al dan niet met mantelzorg 
door familie of vrienden - is in de ogen van de LPB een onbegrijpelijke maatregel.

   Een inwoner krijgt niet de nodige aanpassing van de woning waarin men jarenlang woont en waar 
men zijn leven omheen hee�  gebouwd met contacten en levensbehoe� en. Inwoners die niet in staat 
zijn zelf de nodige aanpassingen te betalen, mogen niet verplicht worden te verhuizen en behoren 
deze aanpassingen betaald te krijgen. De vraag is of er binnen de regio bij uitvoering Wmo sprake is 
van ongelijke behandeling? Vindt er afstemming plaats binnen de regio inzake de uitvoeringsregels?

   Wethouder Van de Plasse gee�  aan dat GR de Bevelanden uitvoering gee�  aan de door de gemeen-
teraad vastgestelde Wmo-verordening. Bij het opstellen van de Wmo- verordening is door de 
Bevelandse gemeenten samengewerkt om te komen tot een eenduidig beleid. Ook in de uitvoering 
van de verordening wordt samengewerkt, aangezien de klantmanagers Wmo van GR de Bevelanden 
vanuit dezelfde uitgangspunten werken voor de diverse gemeenten. GR de Bevelanden stree�  altijd 
naar gelijkluidend beleid voor alle inwoners van de Bevelanden, zodat er zo min mogelijk verschillen 
zijn tussen de gemeenten en zodat de inwoners dezelfde rechten hebben. Dit is ook belangrijk voor 
de uitvoerbaarheid van het beleid. Een gemeenteraad van de lokale gemeente kan andere keuzes 
maken. De gemeenteraad van Kapelle hee�  een andere keuze gemaakt op een klein onderdeel van 
de verordening. Deze keuzes kunnen verschillen van wat er regionaal wordt afgesproken. Op dit 
moment wordt er in Goes - voor zover bekend - nog geen andere invulling gegeven aan de uitvoering 
van de Wmo-verordening.

 9 Sluiting

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING DONDERDAG 23 JUNI

Hoe werkt het?
Maak een mooi kunstwerk met als thema ‘Borselse 
streekproducten’. Zorg ervoor dat het maximaal van A4-
formaat is! Stuur dit vervolgens samen met het 
inschrijfformulier op naar het gemeentehuis of geef het 
kunstwerk met het formulier af bij de receptie. 
Je vindt het inschrijfformulier op onze website:

Op 12 juli zal de opening van de zomertentoonstelling 
plaatsvinden en kun je je eigen kunstwerk bewonderen in het 
gemeentehuis. Veel succes!

Hangt jouw kunstwerk straks in het gemeentehuis van Borsele?
Doe mee met de zomertentoonstelling!

Vind jij het leuk om te tekenen, schilderen, aquarellen of creatief bezig te zijn? Deze zomer kan jouw 
kunstwerk in het gemeentehuis van Borsele hangen! Stuur ons uuiitteerrlliijjkk 8 juli jouw mooiste tekening of 
schilderij rondom het thema ‘BBoorrsseellssee ssttrreeeekkpprroodduucctteenn’. Alle ingezonden kunstwerken hangen we op in het 
gemeentehuis. De beste inzendingen ontvangen een leuke prijs!

Wat zijn Borselse 
streekproducten? 
Een streekproduct is iets 
van eten of drinken wat 
gemaakt of geteeld wordt 
in de gemeente Borsele.
Dus denk bijvoorbeeld aan 
appels, peren, uien en 
zwarte bessen.

www.borsele.nl/kinderburgemeester


