
REDACTIE BORSELS BULLETIN
Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en 
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 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

BORSELS BULLETIN
week 45 | 9 november 2022

foto Bram Boone

Op donderdag 17 november 2022 vindt er een 
informerende raadsbijeenkomst plaats over 
het integraal veiligheidsbeleid. Tijdens deze 
informatieraad wordt de gemeenteraad mee-
genomen in het nieuwe vast te stellen integrale 
veiligheidsbeleid 2023-2026. Aan de hand van 
een interactief programma zullen de verschil-
lende hoofdthema’s en prioriteiten aan bod 
komen waarbij er ruimte is voor dialoog en 
discussie. Ook zijn er gastsprekers aanwezig 
vanuit verschillende disciplines zoals GGZ, 
ondermijning en politie. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raads-
boerderij ’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. 

RAADSBIJEENKOMSTEN

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.

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 opzich-
ter op het werk en is bereikbaar op telefoonnum-
mer 06-52560923 of via e-mailadres skesselaar@
borsele.nl.

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

Gemeente Borsele is op zoek naar een nieuwe 
kinderburgemeester! Woon jij in de gemeente 
Borsele en ben je tussen de 10 en 12 jaar? Vind 
jij het leuk om bijzondere bijeenkomsten bij 
te wonen en aan een zelfgekozen project te 
werken? Wil jij de burgemeester helpen en 
zelf leren om toespraken te houden? Reageer 
dan vóór 25 november op de vacature van 
kinderburgemeester! Solliciteren kan door 
een e-mail, brief of filmpje te sturen naar  
kinderburgemeester@borsele.nl. 

Leuk & leerzaam 
De kinderburgemeester mag een jaar lang allerlei 
leuke en leerzame dingen doen, zoals de burge-
meester helpen bij openingen en bijeenkomsten. 
Daarnaast gaat de kinderburgemeester aan de 
slag met een project over een onderwerp dat hij 
of zij belangrijk vindt. Je leert om een presentatie 
te geven en voor een groep mensen te spreken. 

Wij helpen je hierbij! Zie jij dit wel zitten? Kijk dan 
voor meer informatie op www.borsele.nl/kin-
derburgemeester en solliciteer!

EXTRA GESPREK OVER MOGELIJKE NIEUWBOUW KERNCENTRALES

Op dinsdag 22 november organiseren we voor 
de inwoners van Driewegen, Ellewoutsdijk en 
Ovezande een extra ‘Nazomergesprek’ over de 
mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in 
Borssele. Burgemeester Gerben Dijksterhuis 
en wethouder Kees Weststrate gaan graag met 
inwoners van die dorpen in gesprek onder welke 
voorwaarden nieuwbouw van kerncentrales 
voor hen mogelijk is.

Aanleiding
Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen 
en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor 
kijkt het Rijk onder andere naar Borssele. Naar ver-
wachting bepaalt het Rijk vóór het einde van het 
jaar de voorkeurslocatie. Voordat 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. 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 omwo-
nenden praten om te weten wat er speelt. Daarbij 
is het niet de vraag of men voor of tegen kernener-
gie is, maar welke voorwaarden er zouden moeten 
gelden als de vraag komt of er nieuwe kerncentra-
les in onze gemeente kunnen 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. 

Aanmelden
Het Nazomergesprek vindt plaats op dinsdag 22 
november, tussen 19.30 en 20.30 uur, in dorpshuis 
’t Durpsuus (Smitsweg 24a) in Driewegen. Inwoners 
die interesse hebben om deel te nemen kunnen 
zich online aanmelden via www.borsele.nl/ 
nazomergesprekken.

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 koffie met een 
koek of consumptie.

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.

Donderdag 24 november, 10.00 - 15.30 uur 
Lunchbuffet bij Van der Valk, Goes
Kosten: € 24,50 incl. lunchbuffet; excl. drank.

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.

VRIJWILLIGERSHUISWORD JIJ DE NIEUWE KINDERBURGEMEESTER VAN BORSELE?


