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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

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 koffie met een koek of consumptie.
Vrijdag 9 september, 10.00 - 16.00 uur
Picknick Flakkee, bij de Ouddorpse Haven
Kosten: € 17,00
Maandag 12 september, 12.00 - 17.30 uur
Midgetgolf het Veerse meer, Wolphaartsdijk
Kosten: € 22,50
Woensdag 14 september, 08.30 -17.30 uur
Ouderendag de Graaf van Haamstede,
Haamstede Kosten: € 36,00

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Donderdag 15 september, 10.00 - 16.00 uur
Speciale prijs!			
Lunch restaurant Siphon in Damme (B)		
Kosten: € 15,00 excl. lunch en drinken

Zaterdag 17 september, 11.30 - 17.30 uur
Rondrit Voorne-Putten(Z-H): Nieuwenhoorn,
Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek,
Oudenhoorn, Hellevoetsluis 		
Kosten: € 21,50

Dinsdag 27 september, 11.30 -17.30 uur
Speciale prijs!
Herfstrondrit Rucphense bossen met de buurtschappen: de Posthoorn, de Schietbaan, de
Heiberg (Schijf), Langeschouw, Kleine Horendonk
(B) Kosten: € 20,00

Maandag 19 september, 16.00 - 20.00
Donderdag 29 september, 10.30 - 15.30 uur
uur Diner restaurant Puur à la carte, Scalda,
Middelburg				 Picknick op de Oesterdam, Tholen		
Kosten: € 16,50
Kosten: € 8,00 excl. diner en drinken
Woensdag 21 september, 10.00 - 17.30 uur
Winkelen Ikea Barendrecht		
Kosten: € 17,50 incl. koffie; excl. lekkers

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten
vindt u in het SprinterNieuws en op onze website
www.borselsesprinter.nl.

Donderdag 22 september, 10.30 - 16.00 uur
Lunch bij brasserie Truffino, Hulst		
Kosten: € 12,75 excl. lunch en drinken

Om het SprinterNieuws te ontvangen of u aan
te melden voor de ritten kunt u op maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
Zaterdag 24 september, 12.00 - 17.30 uur
Intratuin Halsteren				 06-52560982.
Kosten: € 12,75 excl. koffie/thee en lekkers
Maandag 26 september, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen		
Kosten: € 17,00

DOE MEE MET DE NAJAARSACTIVITEITEN VAN DE SENIORENRAAD BORSELE!
BORSELE
DOET MEE AAN
LANDELIJKE
ACTIE NIXZONDERID 2022
Van maandag 5 t/m zondag 18 september
2022 vindt de landelijke actie NIXzonderID
plaats. Deze periode vragen organisaties,
bedrijven en verenigingen extra aandacht
voor het spontaan tonen van de identificatie
door jongeren en de leeftijdscheck door verkopers van alcohol en tabak. Jonge kopers
van drank of sigaretten hebben nog niet
altijd hun ID bij de hand. Ook de gemeente
Borsele doet mee met de NIXzonderID actie.
We moedigen bedrijven aan om het checken
en tonen van het ID van jongeren die alcohol
of tabak kopen extra onder de aandacht te
brengen. Want NIX18: dat doen we samen!
Voor verkopers in supermarkten, slijterijen,
(sport)kantines, horeca, tankstations en
tabakszaken is het lastig om de juiste leeftijd
van kopers in te schatten. Daarom roepen wij
jongeren op om de verkopers te helpen en je
ID alvast te pakken bij de kassa of aan de bar.
Alvast bedankt namens je verkoper! Kijk voor
meer informatie over deze actie op de website
van het Trimbos Instituut.

De Seniorenraad Borsele organiseert dit najaar
weer een aantal leuke activiteiten voor senioren
uit de gemeente. U bent van harte welkom om
met een of meerdere activiteiten mee te doen.
Tenzij anders vermeld, kunt u zich opgeven bij het
VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113-311999
of info@vrijwilligershuis.nl. Wees er snel bij, want
vol is vol. Hopelijk tot ziens!

wandeling. De route is een kleine vijf kilometer
lang, een gids vertelt ons over het landschap
waar we doorheen lopen. Tussendoor zijn er
verschillende culinaire tussenstops. Op de eerste
stop krijgen we koffie of thee met iets lekkers, de
tweede keer een drankje met een snack en als
laatste soep met stokbrood. Aanmelden kan tot
en met 19 september, deelnemen kost 15 euro.

21 september, 14.30 uur
Walking Football senioren (55+) in
Heinkenszand
Bij Luctor Heinkenszand krijgen we een workshop
Walking Football. Zowel mannen als vrouwen
zijn van harte welkom om mee te doen! Het
bijzondere aan deze vorm van voetbal is dat je
niet mag rennen; we spelen de hele tijd wandelend. We worden ontvangen met koffie of
thee. Eerst legt een coach ons het verloop en
de regels van het spel uit, daarna gaan we het
veld op. Achteraf drinken we samen gezellig een
drankje. Aanmelden kan tot en met 16 september.
Meedoen is gratis.

29 september, 19.30 uur
Literaire lezing: Maarten van Rossem in
de Stenge in samenwerking met Bibliotheek
Oosterschelde
In aanloop naar de maand van de geschiedenis bespreekt Maarten van Rossem een van de
meest rampzalige periodes in onze geschiedenis: 1914 tot 1945. Hoe actueel is dit onderwerp
nog? Ontdek het tijdens deze boeiende lezing.
Na afloop is er de mogelijkheid om boeken te
laten signeren of uw collectie uit te breiden.
Aanmelden kan op
www.bibliotheekoosterschelde.nl/
activiteiten. Een ticket kost 15 euro voor leden
van de Bibliotheek (niet-leden betalen 17,50
euro).

28 september, 14.30 uur
Culinaire wandeling met gids rond ’s-Heer
Abtskerke
Hoeve Van der Meulen (Zuidweg 26, ’s-Heer
Abtskerke) is het startpunt van onze culinaire

verschillende Oudhollandse spelletjes voor ons
klaar, zoals een kazenspelletje, slinger de slanger,
hoedje wip, spiegelkast en een rolbaan. Doet u
gezellig mee? Meedoen kost 7,50 euro inclusief
koffie of thee. Aanmelden kan tot en met 19
oktober.
16 november, 14.30 uur
Seniorenmirreg met het Westkappels Koor
in samenwerking met Stichting ’t Kerkje van
Ellesdiek
Het Westkappels Koor brengt een programma
met een breed repertoire. Van liedjes uit de
oude doos tot hedendaags werk. Het koor wordt
begeleid door pianiste Lenie Stokman. Een kort
intermezzo met accordeonmuziek zal niet ontbreken. De entree bedraagt zes euro, reserveren
kan via reservering@kerkje-ellesdiek.nl of
0113-612681.

27 oktober, 14.00 uur
Oudhollandse spelletjes
In het dorpshuis van Nisse staan vandaag acht

SENIORENRAAD BORSELE VIERT TWINTIGJARIG BESTAAN
De Seniorenraad Borsele geeft vrijdag 7
oktober een jubileumfeest in de Jeugdhoeve in
’s-Heerenhoek.
In oktober 2020 bestond de Seniorenraad
precies twintig jaar, maar toen kon het feest niet
doorgaan vanwege corona. In plaats daarvan
brachten we toen het boekje Dorpsgezichten uit,
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met bijzondere verhalen van Borselse senioren.
Maar we beloofden de Borselse ouderen dat we
het feest later zouden inhalen. Daarom geven we
op de Nationale Ouderendag alsnog een feest in
‘s-Heerenhoek. Om ons jubileum én de Nationale
Ouderendag te vieren.
Borselse ouderen (55+) zijn van harte welkom dit

van 14.30 tot 16.30 met ons mee te vieren! Het
belooft een gezellige middag te worden met een
optreden van cabaretduo de Freesia’s. Toegang is
gratis. Aanmelden is verplicht en kan tot en met
3 oktober.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan bij het VrijwilligersHuis
via 0113-311999.

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.

V E R V O L G P A G I N A
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CONTROLE HONDENBELASTING
U kunt uw hond aanmelden via www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.
Controle
Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als
de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt
betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen.
Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast
stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere
honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een
ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit
Duiven voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor Sabewa
Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.
Tarieven hondenbelasting
De gemeente Borsele heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit,
bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. De tarieven voor belastingjaar 2022 kunt u nalezen op
www.sabewazeeland.nl/tarieven-gemeente-borsele-2022.
Vanaf week 37 (de week van 12 september) start de controle op het houden
van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis
plaats.
Wie betaalt er hondenbelasting?
Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of
de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is
verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen
na verkrijging van de hond. Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft
u sinds kort een hond? Dan kunt u in week 37 alsnog aangifte doen. Door
het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden
opgelegd bij het niet doen van aangifte.

Wijzigingen
Een hond kan weglopen, overlijden of een ander baasje krijgen. Ook is het
mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen
kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. U kunt uw hond afmelden via
www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, tel. nr. (088)
9995800 (team heffen).

WIP JE TEGELS EN HAAL EEN GRATIS BOOMPJE OP
Sinds 21 maart doet de gemeente Borsele mee aan het NK Tegelwippen.
Deze actie roept inwoners op om tegels uit de tuin te vervangen voor
groen. Het kampioenschap draait niet alleen om rivaliteit, maar heeft
een hoger, gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden vervangen
door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt de gemeente
Borsele meer klimaatadaptief en biodivers. Om de Borselse inwoners
nog meer te stimuleren om tegels te vervangen, deelt de gemeente in
samenwerking met de ZMf gratis boompjes uit.
Boompjes
Bomen zijn van wezenlijk belang voor de biodiversiteit en kunnen een
bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Met het landelijke Plan Boom wilt ZMf in de komende jaren 10 miljoen bomen planten.
Voor heel Zeeland wordt gestreefd naar 380.000 bomen, voor iedere Zeeuw
een boom. De boompjes zijn niet heel groot, ze kunnen dus makkelijk mee
in de fietstas of in de auto. Voor het planten kan men de eenvoudige plant

instructies volgen. Ook die zijn te vinden op de website van ZMf. Bang dat
de bomen u boven het hoofd zullen groeien? Niet nodig, want alle soorten
bomen zijn naar eigen wens te snoeien. Zo blijft u baas in eigen tuin.
Uitdeelactie
Bent u een inwoner van de gemeente Borsele en haalt u minimaal tien tegels
uit uw tuin? Dan kunt u op zaterdag 10 december tussen 11.00 en 16.00 uur
een gratis boompje ophalen bij het Dorpshuis in Borssele, Plein 3, 4454 AS.
De boompjes worden uitgereikt door de werkgroep Duurzaamheid. Er staat
een container klaar om uw tegels in te doen. De actie organiseert de ZMf
samen met onder andere de gemeente Borsele. Op dinsdag 13 september
kan elke inwoner van Borsele met een tuin vanaf 9.00 uur gratis boompjes
bestellen op www.zmf.nl. Wees er snel bij, want op is op. Let op: bij het
ophalen van de boompjes is het de bedoeling dat u tien tegels uit uw eigen
tuin meebrengt. Meer tegels mag natuurlijk altijd!

SAMEN MAKEN WE GEZOND GEWOON!
We hebben in de gemeente Borsele een Lokaal Preventieakkoord. Hierin
besteden we aandacht aan de onderwerpen rookvrije generatie, gezond
gewicht, terugdringen problematisch alcoholgebruik en voorkomen van
eenzaamheid. In het kader van het onderwerp gezond gewicht, organiseren
we in het najaar een aantal activiteiten over het maken van gezonde keuzes.

In samenwerking met diverse andere partijen organiseren we ook een
aantal workshops over gezonde keuzes bij het boodschappen doen. Onder
andere voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar in samenwerking met de
Jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek Oosterschelde. Ook voor senioren
in samenwerking met de Seniorenraad.

In de supermarkten in de gemeente Borsele organiseren we binnenkort
supermarkt-tours. Samen met een voedingsdeskundige gaan deelnemers
door de supermarkt en leren ze wat gezonde keuzes zijn bij het boodschappen doen.

Meer informatie over de supermarkt-tour en de workshops volgt de
komende weken via onze website en in de Bevelandse Bode. Meer weten
over het Lokaal Preventieakkoord?
Kijk dan op www.borsele.nl/lokaal-preventieakkoord-borsele.

ENERGIEBESPAREN IN HUURWONING
In september viel er bij huurwoningen in de gemeente Borsele een bespaarkaart op de mat. Met deze actie geven Beveland Wonen en gemeente
Borsele huurders een steuntje in de rug bij het besparen van energie. Zij
kunnen namelijk per huurwoning voor maximaal 80 euro aan energiebesparende producten shoppen. Het is ook mogelijk om geld terug te vragen
van onlangs gekochte energiebesparende producten. De actie loopt nog tot
30 november 2022. Heeft u de bespaarkaart gemist of nog niet meegedaan
met de actie? Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/borsele en doe mee.
Wees er wel snel bij want op = op!
Let op: deze actie geldt voor huurders van Beveland Wonen en particuliere
huurders. Eén deelname per adres. Voor meer informatie of hulp bij het
aanvragen kunt u terecht op de website van het duurzaam bouwloket.

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te
houden op donderdag 15 september 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 ongewijzigd vaststellen van
het bestemmingsplan ‘Kern Oudelande,
parkeerterrein Doelstraat, 2022’
6.	Voorstel om in te stemmen met de nieuwbouw voor de scouting Heinkenszand
en het daarvoor benodigde krediet ter
beschikking te stellen
7.	Voorstel om in te stemmen met het plan
van aanpak van de Culturele Raad Borsele,
voor de bestemming van de corona-compensatiemiddelen voor kunst en cultuur
8. Voorstel inzake GGD Zeeland om:
		a. 
kennis te nemen van de jaarstukken
2021;
		b. 
een positieve zienswijze in te dienen
ten aanzien van de bestemming van het
jaarresultaat 2021, zoals verwerkt in de
6e begrotingswijziging 2022 (onderdeel
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland)
en de 7e begrotingswijziging 2022
(onderdeel GGD Zeeland);
		 c. in te stemmen met de afrekening aan de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
voor een bedrag van € 324.280 en deze te
dekken uit de reserve sociaal domein.
9. Vragenuurtje
10. Sluiting
Heinkenszand, 30 augustus 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

BEKENDMAKING WET
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van
de gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het
adres waar ze volgens de basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijst van deze personen op te
schorten. Dat betekent dat ze daardoor niet
meer op dat adres staan ingeschreven. De
betrokken personen zijn verplicht tot het doen
van aangifte van verblijf en adres of
adreswijziging.
Het betreft: D.R. Asenova, 11-06-2005
R.S. Asenova, 03-03-1985
V. Filipov 26-02-2003
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de
gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met team Burgerzaken,
telefoonnummer 0113-238441 of via
burgerzaken@borsele.nl

