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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
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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 1 november, 10.00 - 16.00 uur  
Herfstlunch in bos bij restaurant Beum, 
Dorst (Br.)    
Kosten: € 17,50 excl. lunch en drinken 

Donderdag 3 november, 10.30 - 18.00 uur
Herfstrit België: Putte, Kapellen, Brasschaat, 
Schilde, Zoersel, Sint Job in 't Goor 
Kosten: € 27,50 

Zaterdag 5 november, 16.00 - 21.00 uur
Chinees-Indisch buffet in de Lange Muur, 
Vlissingen  
Niet rolstoeltoegankelijk 
Kosten: € 28,50 incl. lunchbuffet; excl. drinken 
 
Dinsdag 8 november, 10.30 - 18.00 uur  
Rondrit Voorne-Putten (Z-H): Nieuwenhoorn, 
Zwartewaal, Heenvliet, Hellevoetsluis (nieuw)
Kosten: € 24,00 

Woensdag 9 november, 10.00 - 16.00 uur
Lunch in Pannenkoekenhuis Ouddorp 
Niet rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 12,00 excl. lunch en drinken 

Donderdag 10 november, 11.30 - 17.30 uur 
Winkelcentrum Wijnegem   
Kosten: € 24,50 

Dinsdag 15 november, 10.00 - 16.00 uur 
Lunch in The Tosticlub, Breda  
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 17,50 excl. lunch en drinken

Woensdag 16 november, 10.00 - 18.30 uur
Miniworld Rotterdam  
Kosten: € 33,00 incl. entree; excl. koffie/thee 
en lekkers

Zaterdag 19 november, 12.00 - 17.30 uur  
Winterfair in de Stenge, Heinkenszand  
Kosten: € 13,00 

Maandag 21 november, 11.00 - 18.00 uur
Rondrit Hoekse Waard: Zuid Beijerland, 
Goudswaard, Piershil  
Kosten: € 24,00 

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.

De activiteiten van de Borselse Sprinter komen in 
aanmerking voor de Verordening Declaratiefonds 
gemeente Borsele 2015. Voor meer informatie zie 
www.borselsesprinter.nl of neem contact op 
met GR De Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen 
en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of via e-mail: 
info@grdebevelanden.nl

VRIJWILLIGERSHUIS

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad 
van Borsele, te houden op donderdag 3 november 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 vaststellen van de herziene verordening op de 

vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden van de 
vertrouwenscommissie  

 6.  Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijziging 2022, de 
1e begrotingswijziging 2023, de rapportage Energietoeslag 2022 en 
de rapportage Leefgeld Oekraïners 2022 en hierover een positieve 
zienswijze hierover in te dienen bij de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking De Bevelanden 

 7.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie 
gemeente Borsele en het daarbij behorende formulier. Dit inclusief 
het ingediende amendement van LPB en D66 over het delegatiebesluit 
Omgevingswet gemeente Borsele 2022. Dit agendapunt is doorgescho-
ven van de besluitvormende raadsvergadering van 6 oktober 2022 in 
verband met het staken van de stemmen 

 8.  Voorstel tot het verklaren van geen bedenkingen voor de bouw van tien 
levensloopbestendige woningen aan de Laurierstraat te ’s-Gravenpolder 

 9.  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een eenmalig krediet van 
   € 278.000 voor de aanschaf van een spelingsdetector voor de werk-

plaats in Heinkenszand  
 10.  Voorstel tot het instemmen met het uitvoeringsprogramma ‘Schakelen 

met raad en daad’ 
 11.  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Intervence, ingediend door 

PvdA en D66. Deze motie is doorgeschoven van de besluitvormende 
raadsvergadering van 6 oktober 2022 in verband met het staken van de 
stemmen  

 12.  Voorstel om in te stemmen met de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 
van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland) 
en een positieve zienswijze hierover in te dienen  

 13.  Voorstel tot het maken van een keuze naar aanleiding van besluit 12 
van het kerntakenonderzoek: ‘onderzoek naar het aanpassen van de 
bibliotheekfunctie’

 14.  Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de programmabe-
groting 2022 gemeente Borsele

 15.  Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 en kennis 
te nemen van de meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Borsele 

 16. Vragenuurtje
 17. Sluiting

Heinkenszand, 11 oktober 2022
voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 3 NOVEMBER

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.

DUURZAAM WONEN? KIJK EENS BIJ DE BUREN!

Hoe houd ik mijn energierekening zo laag mogelijk? Dat is een vraag die veel mensen bezig-
houdt. Op 29 oktober en 5 november kun je inspiratie opdoen tijdens de tiende editie van de 
Nationale Duurzame Huizen Route! Honderden huiseigenaren in heel Nederland openen hun 
deuren en laten je zien welke duurzame stappen zij hebben gezet. Ook de gemeente Borsele doet 
mee. Schrijf je in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl.

Tijdens een bezoek aan een duurzaam huis kom je meer te weten over bijvoorbeeld natuurlijke 
bouwmaterialen, het isoleren van je zolderdak of de kosten voor het installeren van de warmtepomp. 
Deelnemers staan graag klaar om vanuit eigen ervaring te vertellen over hun proces naar een duurza-
mer huis en alles wat daarbij komt kijken.

“Toen wij ons huis wilden verduurzamen, moest ik veel uitzoeken. Wat ik geleerd heb, geef ik graag 
door aan de bezoekers”, vertelt één van de enthousiaste deelnemers. De gemeente Borsele doet mee 
met de Duurzame Huizen Route en stimuleert inwoners om eens binnen te kijken bij een huis in de 
buurt óf om zelf mee te doen en een ander op weg te helpen. 

Doe ook mee!
Wie al duurzame stappen heeft gezet, kan ook zijn huis aanmelden als voorbeeld. Alle soorten 
woningen zijn welkom, met grote en kleine maatregelen zoals ledlampen, isolatie, een warmtepomp 
of balansventilatie. Via de www.duurzamehuizenroute.nl kun je jouw woning aanmelden en door-
geven of je bezoekers wilt ontvangen.


