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In tegenstelling tot eerdere berichtgeving start de raadsvergadering a.s. donderdag al om 18:00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. 
Deze vindt zoals gewoonlijk plaats in de raadsboerderij aan Stenevate 9 te Heinkenszand. De agenda is vorige week in dit blad gepubliceerd. U vindt deze ook 
op: https://borsele.raadsinformatie.nl/.

LET OP: WIJZIGING AANVANGSTIJD RAADSBIJEENKOMST 3 NOVEMBER!

BEVELAND WONEN EN GEMEENTE BORSELE GEVEN HUURDERS STEUNTJE IN DE RUG

Bent u huurder en woont u in de gemeente Borsele? Shop dan nu energiebesparende producten. 
Wethouder Arno Witkam: “Alle kleine beetjes helpen, zeker bij het besparen van energie”.

In september viel er bij huurwoningen in de gemeente Borsele een bespaarkaart op de mat. Met deze 
actie geven Beveland Wonen en de gemeente Borsele huurders een steuntje in de rug bij het besparen 
van energie. Zij kunnen namelijk per huurwoning voor maximaal 80 euro aan energiebesparende pro-
ducten shoppen. Het is ook mogelijk om geld terug te vragen van onlangs gekochte energiebespa-
rende producten. De actie loopt nog tot 30 november 2022. Heeft u de bespaarkaart gemist of nog niet 
meegedaan met de actie? Ga dan naar www.duurzaambouwloket.nl/borsele.

Op donderdag 10 november 2022 vindt er een informerende raadsbijeenkomst plaats over Tennet. 
Deze bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in raadsboerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate 9 
in Heinkenszand. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u de bijeenkomst liever 
digitaal volgen, kijk dan op https://borsele.raadsinformatie.nl/.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022

WWW.BORSELE.NL

Wilt u of willen uw 
kind(eren) lekker sporten 
of deelnemen aan cul-
turele activiteiten, maar 
heeft u geen geld om de 
contributie of het lesgeld 

te betalen? Dan bieden het Jeugdfonds (voor 
kinderen t/m 18 jaar) of het Volwassenenfonds 
(18+) uitkomst! Beide fondsen betalen de con-
tributie of het lesgeld, zodat u toch kunt gaan 
sporten of deelnemen aan culturele activitei-
ten. Dit geldt ook voor uw kinderen. 
Kijk voor meer informatie op de websites 
www.jeugdfondssportencultuur.nl
en/of  www.volwassenenfonds.nl en ontdek 
of u in aanmerking komt. Voor vragen kunt u 
ook contact opnemen met Joyce Buijze van de 
gemeente Borsele via telefoonnummer 0113-
238383 of jbuijze@borsele.nl.  

GEEN GELD VOOR SPORT OF EEN 
CULTURELE HOBBY? HET JEUGD- & 
VOLWASSENENFONDS SPORT & 
CULTUUR HELPT!

MELD JE AAN VOOR DE NATIONALE NATUURWERKDAG!

In Zeeland hebben we prachtige natuur. Van uitgestrekte zandstranden tot groene bosgebieden. 
Deze mooie natuur willen we natuurlijk graag behouden. Daarom wordt er dit jaar voor de 22e 
keer de Nationale Natuurwerkdag georganiseerd. Steek net als kinderburgemeester Thomas en 
de wethouders van gemeente Borsele op vrijdag 4 en zaterdag 5 november de handen uit de 
mouwen voor natuurbehoud- en herstel. 

Ook de gemeente Borsele heeft schitterende natuur. Daar zijn we trots op. In onze gemeente zijn op 
vrijdag 4 november en zaterdag 5 november dan ook verschillende klussen te doen. Bijvoorbeeld bij 
de Zwaakse Weel, ’t Hof Tiengemeten en de natuur langs het spoor van de Stoomtrein. Je kunt wilgen 
knotten, snoeien, takkenrillen maken, zagen en nog veel meer. Kijk voor alle klussen op 
www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus. Ervaring is niet nodig, op de locatie krijg je  instructies. 
Natuurlijk wordt ervoor gezorgd dat je veilig kunt werken. 

Kinderburgemeester Thomas en wethouders Van de Plasse, Weststrate en Witkam doen ook mee met 
de Natuurwerkdag. Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat en samen met buren, vrienden of 
familie buiten een dag aan de slag te gaan om zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Geef je dan 
nu op via www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus.
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WEEK VAN DE PLEEGZORG: GEEF DE TOEKOMST VAN EEN KIND #GROENLICHT!

Tijdens de Week van de pleegzorg (2 tot en met 9 november) zetten we pleegouders in het zonnetje 
én vragen we extra aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Opgroeien 
in een stabiele, veilige en warme thuissituatie is namelijk niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Op 
www.pleegzorg.nl ontdek je de wereld van pleegzorg. Geeft u de toekomst van een kind #groenlicht?

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.

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 

Dinsdag 22 november, 12.00 - 18.00 uur
Statten in Middelburg met o.a. bezoek aan 
Sjakies’ Chocolade Museum 
Niet rolstoeltoegankelijk! 
Kosten: € 17.00 incl. entree, sapje, box chocola; 
excl. koffie thee

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 woens-
dagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 06-52560982.

VRIJWILLIGERSHUIS

Op maandag 14 november start aannemingsbe-
drijf BAM Infra met het bouwrijp maken van het 
bestemmingsplan Platepolder. Hiervoor moeten 
ze eerst het kruispunt Stenevate – Platewegje aan-
passen. Het Platewegje wordt de nieuwe ontslui-
tingsweg voor het bestemmingsplan Platepolder. 
Daarom sluit de gemeente Borsele dit kruispunt 
af van maandag 14 november tot en met vrijdag 
2 december. Dit betekent dat al het verkeer in die 
periode wordt omgeleid via het Clara’s pad en de 
Eendvogelstraat. Op de omleidingsborden komt 
de bewegwijzering naar de supermarkten en De 
Stenge. Tijdens de herinrichting van het kruispunt 
verbetert de gemeente ook direct de verkeersvei-
ligheid voor fietsers en voetgangers.  

Omleiding
Tijdens de omleiding kunt u Heinkenszand niet 
via de Stenevate binnenkomen en verlaten. Dit 
betekent dat Heinkenszand enkel te bereiken 
is via het Clara’s pad, de Eendvogelstraat en de 
Dorpsstraat. In Heinkenszand staan omleidings-
borden met daarop de omleidingsroute. 

Bushalte
Tijdens de afsluiting is de bushalte aan de 
Stenevate niet bereikbaar. De voormalige bushalte 
aan de Guldenroedestraat wordt tijdelijk weer in 
gebruik genomen. Deze bushalte is toegankelijk 
voor mensen met een beperking. 
Kijk voor meer informatie over de haltes op  
www.connexxion.nl.
 
Bezoeken gemeentehuis en raadsboerderij
Het blijft mogelijk om het gemeentehuis en de 
raadsboerderij te bezoeken. Als u met de auto 
komt, dan kunt u het beste parkeren op het 
Kamilleplein. Komt u met de fiets? Dan kunt u aan 
de voorzijde van het gemeentehuis uw fiets neer-
zetten. De gehandicaptenparkeerplaatsen vindt 
u ook aan de voorzijde van het gemeentehuis. 
De raadsboerderij is alleen vanaf de achterzijde 
bereikbaar. Bij het Kamilleplein vindt u bordjes 
die u de juiste weg wijzen. Let op: het is tijdens 
de afsluiting niet mogelijk om uw elektrische 
voertuig op te laden bij het gemeentehuis.  

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt 
u contact opnemen met de heer S. Kesselaar van 
het team Leefomgeving. 

De heer Kesselaar is opzichter op het werk en is 
bereikbaar op telefoonnummer 06-52560923 of 
via e-mailadres skesselaar@borsele.nl. 

KRUISPUNT PLATEWEGJE – STENEVATE HEINKENSZAND TIJDELIJK AFGESLOTEN VAN MAANDAG 14 NOVEMBER T/M VRIJDAG 2 DECEMBER
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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.


