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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
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08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

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

SENIORENRAAD BORSELE
ORGANISEERT INFORMATIEAVOND
‘GEZONDE KEUZE IN DE SUPERMARKT’
Wat is gezonder: bruinbrood of waldkornbrood? Gebruik ik zonnebloemolie of vloeibare bakboter om mee te bakken?
Hoe kan ik op een etiket zien hoeveel suiker
in dit product zit?
Wat betekent de nutriscore?
Op woensdagavond 19 oktober geven wij het
antwoord op deze vragen en alle vragen die u
zelf heeft over gezond boodschappen doen. Een
diëtist geeft uitleg en tips over gezonde keuzes
bij productgroepen zoals zuivel, brood, tussendoortjes, dranken, vlees en vleesvervangers.
Na afloop weet u waar u op kunt letten bij het
maken van gezonde keuzes in de supermarkt.
Zien we u daar?
De infoavond is woensdag 19 oktober van 19.00
tot 20.30 uur in Dijkstede, Kamilleplein 5 in
Heinkenszand.
Deelname is gratis, inclusief koffie en/of thee.
Aanmelden bij het Vrijwilligershuis via
telefoonnummer 0113-311999 of
info@vrijwilligershuis.nl.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
Marianne de Kok, buurtsportcoach gezondheid,
via mdekok@borsele.nl of 06-25 69 40 76.

HIJS SAMEN MET GEMEENTE BORSELE DE REGENBOOGVLAG OP 11 OKTOBER 2022!
In Borsele kan iedereen zichzelf zijn, iedereen
telt mee. Daarom hijst wethouder Marga van
de Plasse op internationale Coming Out Day de
regenboogvlag voor het gemeentehuis. U bent
van harte welkom om op 11 oktober 2022 om
half 9 hierbij aanwezig te zijn!

GEMEENTE BORSELE NODIGT INWONERS UIT VOOR EEN GESPREK OVER
MOGELIJKE NIEUWE KERNCENTRALES

De wereld om ons heen laat zien dat het belangrijk
is hier aandacht voor te vragen, ook in Borsele. We
horen dus ook graag van inwoners hoe zij over dit
onderwerp denken!"

Na het hijsen van de vlag is er tijd voor koffie en
een (regenboog)taartje. Gemeente Borsele gaat
graag met haar inwoners in gesprek over dit
thema. Wat gaat goed en wat kan de gemeente nog
verbeteren?
Wethouder Van de Plasse: “Ieder jaar laten we de
regenboogvlag wapperen. Met deze symboliek
betuigen we respect voor ieder mens, ongeacht ras,
geaardheid, geloof, religie en leeftijd. Dat je mag
zijn wie je ten diepste bent, dat je je geaccepteerd
voelt en andersom ook open staat voor acceptatie
van de ander. Immers, een vreedzame en veilige
samenleving kan alleen groeien en bloeien als we
elkaar accepteren en waarderen om wie we zijn.
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.

BESPAARKAART ONTVANGEN?
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.
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.

Op 14 en 15 oktober aanstaande nodigt de
gemeente Borsele inwoners van ‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, Borssele en Lewedorp uit
om mee te praten over de eventuele realisatie van twee nieuwe kerncentrales. Middels
‘Nazomergesprekken’
gaan
burgemeester
Dijksterhuis en wethouder Weststrate langs de
vier genoemde dorpen om met inwoners het
gesprek aan te gaan.
Aanleiding
Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen
en zoekt daarvoor een geschikte locatie.
Daarvoor kijkt men onder andere naar Borssele.
Naar verwachting bepaalt het Rijk medio 2023
de voorkeurslocatie. Vóórdat de rijksoverheid
met de gemeente Borsele in gesprek wil gaan
over nieuwbouw, willen we met onze inwoners
hebben gesproken onder welke voorwaarden
dat voor hen mogelijk is. De gemeente Borsele
heeft daarom aangegeven al vóór die tijd actief in
gesprek te gaan met inwoners, grondeigenaren
en andere belanghebbenden.
Nazomergesprekken
De gemeente Borsele stelt haar inwoners
centraal in dit proces en wil als eerste zelf met
direct omwonenden praten om te weten wat er
speelt. Daarbij is het niet de vraag of men vóór
of tegen kernenergie is, maar welke voorwaarden
er zouden moeten gelden als er nieuwe kerncen-

trales in onze gemeente worden gebouwd. De
Nazomergesprekken duren een uur en worden
geopend door burgemeester Dijksterhuis. Daarna
is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan,
vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.
Schema
De Nazomergesprekken zijn als volgt gepland:
•	
14 oktober locatie Verenigingsgebouw 'De
Jeugdhoeve', ‘s-Heerenhoek 19.00 - 20.00 uur
•	
14 oktober locatie Verenigingsgebouw
Nieuwdorp, Hertenweg 2, Nieuwdorp 20.30 21.30 uur
•	
15 oktober locatie Dorpshuis 'Vijverzicht’,
Borssele 9.30 - 10.30 uur
•	15 oktober locatie Dorpshuis De Zandlôôper,
Lewedorp 11.00 - 12.00 uur
Aanmelden
Inwoners uit de vier dorpen die interesse hebben
om deel te nemen kunnen zich online aanmelden
via de volgende link:
https://www.borsele.nl/nazomergesprekken.
Per locatie is er plaats voor maximaal 20
personen. Als er veel meer aanmeldingen zijn,
dan organiseren we meer gesprekken.
Als u in één van de vier dorpen woont, maar niet
in uw eigen woonplaats kunt deelnemen, bent
u welkom om u aan te melden voor een andere
locatie.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 13 OKTOBER
Op donderdag 13 oktober 2022 vindt er een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats. Het thema is
het adviesrecht van de gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsactiviteiten en participatieplicht
(Omgevingswet).
Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadsboerde-

rij ’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.

V E R V O L G P A G I N A
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SENIORENRAAD BORSELE ZOEKT VERSTERKING!

BEZORGERS GEZOCHT VOOR MAALTIJD THUIS BORSELE

We verwelkomen u graag in ons vrijwilligersteam
van vijf leden met een ambtelijk secretaris van
de gemeente Borsele. De Seniorenraad Borsele
is een adviesorgaan van de gemeente en geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het college
van burgemeester en wethouders over zaken als
wonen, veiligheid, welzijn en zorg. Verder organiseert de Seniorenraad sociale, culturele en educatieve activiteiten. We richten ons op inwoners
van Borsele van 55 jaar en ouder. Wilt u zich voor
hen inzetten?

Het VrijwilligersHuis zoekt vrijwilligers voor de
bezorging van warme maaltijden in Baarland,
Hoedekenskerke en Driewegen.

Wij zoeken iemand die:
-	Het leuk vindt om mee te denken over ouderenbeleid en activiteiten voor senioren te
organiseren;

-	Gevoel heeft voor nuttige en interessante ontwikkelingen voor de doelgroep;
- Goed in teamverband kan werken;
- Enige digitale vaardigheden heeft.
We bieden:
-	
Interessante congressen en symposia om
kennis te verbreden;
- Een nuttige en leuke vrijwilligersbaan;
- Presentiegelden en een reiskostenvergoeding.
We vergaderen eens in de 3 maanden. Bent u
enthousiast geworden of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met onze ambtelijk secretaris Davy Koppejan via dkoppejan@borsele.nl
of 06-11429421.

U doet dit werk samen met collega’s, zodat u
eens in de vijf of zes weken aan de beurt bent om
rond lunchtijd de maaltijden te bezorgen.
Daarnaast zoeken we chauffeurs die met een
busje de te bezorgen maaltijden naar de vrijwilligers in verschillende dorpen brengen. Van
maandag tot en met vrijdag bent u dagelijks
een halfuur tot maximaal een uur bezig met de

maaltijdbezorging.
De klanten zullen u heel dankbaar zijn! Daarnaast
ontvangt u van ons een onkostenvergoeding en
hebben wij voor al onze vrijwilligers een verzekering afgesloten.
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend
contact op met het VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113-311999 of e-mailadres
info@vrijwilligershuis.nl.

GEZOND SNOEPEN TIJDENS HUTTENBOUWDAG LEWEDORP

DOE MEE MET DE ACTIVITEITEN VAN SENIORENRAAD BORSELE!
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 0113311999 of info@vrijwilligershuis.nl. Wees er
snel bij, want vol is vol. Hopelijk tot ziens!
27 oktober, 14.00 uur Oudhollandse spelletjes
In het dorpshuis van Nisse staan vandaag acht
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.
27 oktober, 10:00 uur koersbaltoernooi
Op donderdag 27 oktober organiseren we een
koersbaltoernooi in de Zwake in ’s-Gravenpolder.
Koersballers uit de gemeentes Borsele en Goes
zijn van harte welkom.
We spelen één tegen één in plaats van in teamverband. Zo kan iedereen die mee wil doen zich
aanmelden en hoeven deelnemers tussendoor
niet lang te wachten. Inloop vanaf 09.30 uur.

Deelname aan de lunch is mogelijk. Aanmelden
kan tot 21 oktober.
16 november, 14.30 uur Seniorenmirreg met
het Westkappels Koor
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. Entree bedraagt zes euro, reserveren
kan via reservering@kerkje-ellesdiek.nl of
0113-612681.
1 december, 10:30 uur kerst high tea bij
Intratuin Halsteren
Samen gaan we met een luxe touringcar naar de
Intratuin in Halsteren: vertrek om 10:30 uur. Daar
staat een heerlijk high tea buffet voor ons klaar
met zoete en hartige hapjes. Er is voldoende
tijd om ook te winkelen en wandelen door de
Intratuin. Aanmelden kan tot 31 oktober. Let
op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname kost 40,00 voor de busreis en
de high tea. Betaling gebeurt vooraf, u krijgt
hier een factuur van. De activiteit is helaas niet
rolstoeltoegankelijk.

Op 3 september vond de jaarlijkse huttenbouwdag in Lewedorp weer plaats. Zo’n 90 kinderen
in de basisschoolleeftijd hadden een dag lang plezier van de activiteiten die de organisatie had
opgezet. De dag had dit jaar ook een gezond tintje. Met behulp van een subsidiebijdrage van het
Lokaal Preventieakkoord Borsele kocht de organisatie namelijk een flinke hoeveelheid fruit in.
‘We wilden laten zien dat een feestje niet altijd alleen gepaard hoeft te gaan met snoep. Fruit is
ook heel leuk en lekker!’ aldus de organisator.
De organisator, speeltuinvereniging de Wip Wap, besloot dit jaar om aandacht te geven aan gezonde
keuzes. Ze boden alle deelnemende kinderen gezonde alternatieven voor snoep en snacks aan. Op die
manier konden alle kinderen ontdekken dat gezond snoepen een lekker én gezond alternatief is. De
mix van hard- en zacht fruit zorgde ervoor dat er voor iedereen wel wat tussen zat. Daarnaast konden
kinderen op deze manier kennismaken met verschillende fruitsoorten en -smaken. Ook was er water
beschikbaar in plaats van siroop en ontvingen sponsoren dit jaar een gezond bedankje.
Doe ook mee!
Wilt u of uw vereniging/organisatie ook subsidie ontvangen voor een activiteit rondom één (of
meerdere) van de thema’s van het Lokaal Preventieakkoord Borsele? Neem dan snel een kijkje op
www.borsele.nl/lokaal-preventieakkoord-borsele. De subsidie is maximaal € 750,- per aanvraag per
jaar. Bij een gezamenlijk initiatief waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, geldt een maximum
van € 1500,- per aanvraag.

VRIJWILLIGERSHUIS
DOET U AL MEE MET DE FOTOWEDSTRIJD?
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.
Dinsdag 11 oktober, 10.00 - 18.00 uur 		
Speciale prijs!		
Bezoek en Safari Beekse Bergen
Kosten: € 38,00 incl. safari en park; excl. koffie/
thee en lekkers
Donderdag 13 oktober, 10.00 - 18.00 uur
Herfstlunch brasserie Woods, Oosterhout
Kosten: € 17,50 excl. lunch en drinken
Maandag 17 oktober, 11.00 - 18.00 uur
Bezoek aan Neeltje Jans		
Grotendeels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 35,00 incl. entree; excl. koffie/thee
en lekkers
Woensdag 19 oktober, 12.30 - 17.30 uur
Herfstrit Brabant: Zuidgeest - Heimolen Heihoefke - Wouwsche Plantage Kosten: € 19,50
Donderdag 20 oktober, 11.00 - 18.00 uur
Speciale prijs!			
Waasland winkelcentrum, Sint Niklaas (B)
Kosten: € 25,00

Vrijdag 28 oktober i.p.v. dinsdag 25 oktober,
11.30 - 18.00 uur			
Faunapark Flakkee Deels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 24,00 incl. entree; excl. lunch en
drinken
Woensdag 26 oktober, 08.30 - 17.30 uur
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede
Geen invalidentoilet!		
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme
maaltijd excl. dranken; incl. bingo; excl.
verloting
Zaterdag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Kringloopwinkel van Zeeuwse gronden,
Terneuzen
Kosten: € 11,50
Maandag 31 oktober, 12.00 - 17.30 uur		
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen		
Kosten: € 16,50
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten 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.

Houdt u van foto’s maken? En weet u altijd de mooiste foto’s te maken in de gemeente Borsele? Dan is
de fotowedstrijd van de Culturele Raad Borsele echt wat voor u!
Ieder jaar organiseert de Culturele Raad Borsele een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema: ‘De kracht van
Borsele’. Of het nou het water van de Westerschelde is, de schoonheid van onze dijken, de innovatieve
ideeën van ondernemers, de saamhorigheid onder onze inwoners, de mooie initiatieven vanuit vrijwilligers en verenigingen: de kracht van Borsele is op veel plekken te vinden. Waarin ziet u de kracht van
Borsele?
Wat kunt u winnen?
U kunt elke maand een foto insturen. De jury kiest per maand een winnaar, die een waardebon van
25 euro ontvangt. Begin 2023 kiest de jury uit alle maandwinnaars een jaarwinnaar. De jaarwinnaar
ontvangt een waardebon van 300 euro.
Meedoen
Meedoen is eenvoudig. U kunt uw foto insturen via het formulier op de website van
de Culturele Raad:
https://www.cultureleraadborsele.nl/activiteiten/fotowedstrijd/.

