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Stel: de Rijksoverheid wil met de gemeente 
Borsele in gesprek gaan over het eventueel 
nieuw bouwen van kerncentrales, aan welke 
voorwaarden moet de gemeente dan denken 
om mee te nemen in zo'n gesprek? Geef uw 
antwoord op deze vraag in onze digitale vra-
genlijst. Rond deze tijd valt er bij ieder huis-
houden in Borsele een brief van de gemeente 
op de deurmat met het verzoek om een vragen-
lijst over dit onderwerp in te vullen. 

Aanleiding
Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen 
en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor 
kijkt het Rijk onder andere naar Borssele. Naar 
verwachting bepaalt het Rijk in december de 
voorkeurslocatie. 
Voordat de Rijksoverheid met de gemeente 
Borsele in gesprek wil gaan over nieuwbouw, 
willen we met onze inwoners hebben gespro-
ken onder welke voorwaarden dat voor hen 
mogelijk is. Gemeente Borsele heeft daarom 
aangegeven al voor die tijd, actief in gesprek te 

gaan met inwoners, grondeigenaren en andere 
belanghebbenden. Hiervoor zijn Nazomer- en 
Midwintergesprekken georganiseerd in de 
dorpen. Maar we geven ook graag digitaal de 
mogelijkheid om input te leveren. 

Vragenlijst via DUO Market Research
Als gemeente hebben wij het onderzoeksbureau 
DUO Market Research gevraagd om de vragenlijst 
uit te zetten. 
In de brief die u ontvangt, leggen zij uit hoe u 
de vragenlijst in kunt vullen. Het invullen van 
de vragenlijst duurt circa een paar minuten en 
is anoniem. De vragenlijst is in te vullen tot 16 
december 2022.

Resultaten 
De resultaten van de vragenlijst bundelen we 
met de uitkomsten van persoonlijke gesprek-
ken die wij met inwoners hebben gehad over dit 
onderwerp. 
De informatie delen wij geanonimiseerd met 
onze gemeenteraad. Als het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat met de gemeente 
Borsele in gesprek wil over eventuele nieuwbouw 
van kerncentrales, dan delen we de informatie 
ook met hen. 

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijke komst van 
twee kerncentrales naar Borssele leest u ook op 
www.borsele.nl/kernenergie. 
Op deze pagina publiceren we ook de resultaten 
van dit onderzoek. 

VRAGENLIJST OVER VOORWAARDEN BIJ DE EVENTUELE BOUW VAN TWEE NIEUWE KERNCENTRALES

In navolging van de ‘Nazomergesprekken’ 
organiseert de gemeente Borsele op 14 en 
19 december ‘Midwintergesprekken’ voor de 
inwoners van Nisse, ’s-Heer Abtskerke,
’s-Gravenpolder, Heinkenszand, Hoedekens-
kerke, Kwadendamme, Baarland en Oudelande 
over de mogelijke komst van nieuwe kern-
centrales 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 
verwachting bepaalt het Rijk voor 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 voor die tijd 
actief in gesprek te gaan met inwoners, grondei-
genaren en andere belanghebbenden.

Midwintergesprekken
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 voor 
of tegen kernenergie is, maar welke voorwaar-
den er zouden moeten gelden als de vraag komt 
of er nieuwe kerncentrales in onze gemeente 
kunnen worden gebouwd. De gesprekken 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. 

Data, tijden en locaties
Er is keuze uit onderstaande data en tijden: 

-  Woensdag 14 december, 16.00 – 17.00 uur, 
dorpshuis Nisse. Voor inwoners uit Nisse en 
’s-Heer Abtskerke.

-  Woensdag 14 december, 19.00 – 20.00 uur, 
dorpshuis ’s-Gravenpolder. Voor inwoners uit 
’s-Gravenpolder.

-  Woensdag 14 december, 20.30 – 21.30 uur, 
vergader- en congrescentrum De Stenge. Voor 
inwoners uit Heinkenszand.

-  Maandag 19 december, 16.00 – 17.00 uur, 
dorpshuis Hoedekenskerke. Voor inwoners uit 
Hoedekenskerke.

-  Maandag 19 december, 19.00 – 20.00 uur, 
dorpshuis Kwadendamme. Voor inwoners uit 
Kwadendamme.

-  Maandag 19 december, 20.30 – 21.30 uur, dorps-
huis Oudelande. Voor inwoners uit Baarland en 
Oudelande.

Aanmelden voor een van de gesprekken kan via 
www.borsele.nl/midwintergesprekken. 

EXTRA GESPREKKEN OVER MOGELIJKE NIEUWBOUW KERNCENTRALES

Van 25 november tot en met 10 december 2022 wordt er wereldwijd 
aandacht besteed aan ‘Orange The World’. Een internationale campagne 
tegen Geweld tegen Vrouwen. De gemeente Borsele doet mee aan 
deze actie door het gemeentehuis in deze periode oranje te verlichten. 
“Hopelijk zet het ons aan tot nadenken, tot gesprek en tot solidariteit 
met al die vrouwen voor wie zonder angst leven helemaal niet zo van-
zelfsprekend is.”

Wethouder Marga van de Plasse: “Een actie als ‘Orange the World’ zou 
anno 2022 overbodig moeten zijn. Zoveel gesproken, zoveel geschreven, 
zoveel weerlegd als het gaat om de waarde van ieder mens, iedere vrouw 
of man. Het stadium voorbij, zo zou je denken. Het tegendeel is echter waar. 
Nog steeds worden we bijna dagelijks geconfronteerd met situaties waarin 
vrouwen en meisjes over de hele wereld op een gewelddadige manier het 
onderspit delven. Wat in veler harten zo vanzelfsprekend wordt veronder-
steld, blijkt in de praktijk van alle dag weerbarstig, ook hier in Nederland.”

Ondertekenen pledge
Naast het verlichten van het gemeentehuis wordt de actie ook op een andere 

manier ondersteund. Wethouder Marga van de Plasse ondertekent de zoge-
noemde ‘medewerkers pledge’ op www.orangetheworld.nl. Ook alle 
Borselse adviesraden (Jongerenraad, Seniorenraad, Culturele raad en wmo-
raad) zetten zich op deze manier in om geweld tegen vrouwen en meisjes te 
bestrijden. 

GEMEENTEHUIS BORSELE KLEURT ORANJE VOOR ORANGE THE WORLD 2022

HEEFT U AL ENERGIEBESPARENDE 
PRODUCTEN AANGEVRAAGD?

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 in 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 energiebespa-
rende producten. De actie is nu verlengd en 
loopt nog tot 31 december. Heeft u de bespaar-
kaart gemist of nog niet meegedaan met de 
actie? Ga naar 
www.duurzaambouwloket.nl/borsele
en doe mee.

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 W W W . B O R S E L E . N L

Nog even en dan staat de jaarwisseling 
weer voor de deur. Een evenement van ons 
allemaal, waar we samen een feest van gaan 
maken. De jaarwisseling is pas echt een feest 
als het voor iedereen veilig en prettig verloopt. 
Als de schade door vuurwerkoverlast beperkt 
blijft . Er géén sprake is van (openbare) orde-
verstoringen. En er géén geweld tegen hulp-
verleners plaatsvindt. Als gemeente nemen 
we een pakket aan maatregelen om de jaar-
wisseling tot een feest te maken. We vragen 
dit jaar extra aandacht voor carbidschieten en 
vreugdevuren.

Carbidschieten
Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele. 
Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Wie carbid 
wil schieten, mag dit alleen doen met schrift elijke 
toestemming van de gemeente. En alleen tussen 
10.00 en 17.00 uur op Oudjaarsdag. Kijk op 
www.borsele.nl/2023 voor meer informatie. 

Vreugdevuren
Het ontsteken van een vreugdevuur op oude-
jaarsdag is alleen toegestaan met een schrift elijke 
toestemming. Wie zonder toestemming toch een 
vreugdevuur ontsteekt, kan een boete ter hoogte 
van €300,- voor brandstichting verwachten.
Sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkor-
ven, zijn toegestaan zolang er geen afvalstoff en 
worden verbrand en er geen hinder of gevaar is 
voor de directe omgeving. Kijk op 
www.borsele.nl/2023 voor meer informatie.

Vuurwerkregels
Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. 
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete 
krijgen. De boetebedragen variëren van €100,- 
voor het in het bezit hebben van vuurwerk tot 
€400,- voor het afsteken van illegaal vuurwerk. 
Lees meer hierover op de website van de 
Rijksoverheid, 
www.rijksoverheid.nl/vuurwerk.

JAARWISSELING 2022-2023
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Carbidschieten is alleen toegestaan met een 
schriftelijke toestemming van de gemeente. 
Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Kijk 
voor meer informatie op borsele.nl/2023.
Of scan de code.

Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met een 
schriftelijke toestemming van de gemeente. 

Hiervoor gelden strikte voorwaarden.
 Kijk voor meer informatie op borsele.nl/2023.

Of scan de code.

Wij wensen iedereen
 een gezellige en veilige 

jaarwisseling!
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Wij wensen iedereen
 een gezellige en veilige 

jaarwisseling!

Hiervoor gelden strikte voorwaarden.
 Kijk voor meer informatie op

Wij wensen iedereen
 een gezellige en veilige 

Wij wensen iedereen

Voor geldende vuurwerkregels, 
kijk op:rijksoverheid.nl/vuurwerk

Overlast melden
Heeft  u last van harde knallen in de aanloop naar Oudjaar? Ervaart u overlast doordat men zich niet 
aan de vuurwerkregels houdt? Dan kunt u terecht bij de politie via het algemene nummer 0900-88 
44, via WhatsApp 06-12 20 70 06 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00.

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 koff ie met een koek of 
consumptie.

Zaterdag 3 december 15.30 - 21.00 uur  
Dinerbuff et bij De Elderschans   
Kosten: € 13,00 excl. all-in dinerbuff et 
à € 24,95

Dinsdag 6 december 10.00 - 16.30 uur  
Speciale prijs!
Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht 
Kosten: € 25,00. Lunchpakket meenemen!

Woensdag 7 december, 08.30 - 18.00 uur
Ouderendag de Graaf van Haamstede, 
Haamstede. Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 36,00 incl. koff ie en drankje, warme 
maaltijd excl. dranken; incl. bingo; excl. 
verloting

Vrijdag 9 december 10.00 - 15.00 uur  
Adventrit naar Intratuin Koudekerke  
Kosten: € 16,50

Zaterdag 10 december 11.45 - 17.00 uur
Zonnebloemmiddag met Zeeuwse Sien in 
Vlissingen.  Geen invalidentoilet!  Kosten: € 17,00

Maandag 12 december 16.00 - 21.00 uur
Kerstdiner bij Puur à la carte, Scalda Middelburg 
Kosten: € 10,00 excl. kerstdiner à €32,50 met 
water en aperitief

Dinsdag 13 december 10.00 - 16:00 uur  
Lunch bij Truff ino in Hulst   
Kosten: € 12,75 excl. lunch en drinken 

Donderdag 15 december 09.00 - 16.30 uur
Speciale prijs! Winter-Fair Zwijndrecht 
Kosten: € 25,00. Lunchpakket meenemen!

Zaterdag 17 december 10.00 - 16.30 uur
Rondrit naar centrum Hoekse Waard: 
Numansdorp, Klaaswaal, Westmaas, Mijns-
heerenland. Neemt u uw lunchpakket mee!
Kosten: € 21,00. Lunchpakket meenemen!

Dinsdag 20 december  18.00 - 22.30 uur
Kerstconcert met Claire College Choir Cambridge, 
Vlissingen  Kosten: € 34,50 incl. entree, koff ie/
thee; excl. wijn

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

Veel mensen met recht op de energietoeslag 
van 1300 euro vragen die toeslag niet aan. 
Daar brengen wij graag verandering in! Heeft  
u recht op deze toeslag maar weet u niet hoe 
u deze aanvraagt? Wij helpen u ter plekke om 
dit te regelen. 
Iedereen kan 30 november tussen 16.00 en 20.00 
uur en 1 december tussen 9.30 en 13.30 uur en 
2 december tussen 9.30 en 13.30 uur binnenlo-
pen in de bibliotheek Heinkenszand (Stengeplein 
1) met vragen over de energietoeslag of om die 
direct aan te vragen. Getrainde vrijwilligers van 
VrijwilligersHuis Borsele hielpen hier al veel 
mensen mee, dus zij weten er alles van. Ook is er 
een medewerker van de afdeling Werk, Inkomen 
en Zorg (WIZ) van Gemeenschappelijke Regeling 
de Bevelanden aanwezig om al uw vragen over 
deze toeslag te beantwoorden. 

Nog even op een rijtje wie voor deze toeslag in 
aanmerking komt: 
Dit is het geval wanneer u minder verdient dan 

130% van het minimum inkomen.

Als u minder verdient dan € 1.360,75 (alleen-
staande) of € 1.943,93 (samenwonend) per 
maand. Heeft  u een AOW? Dan komt u in aan-
merking als u minder verdient dan € 1.513,71 
(alleenstaande) of € 2.050,54 (samenwonend) 
per maand. De bedragen zijn netto en zonder 
vakantietoeslag. Dit geldt ook voor inkomsten 
uit bijvoorbeeld een AOW-uitkering. Als u een 
bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering 
ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. 
Weet u niet zeker of u voor deze toeslag in aan-
merking komt? Wij kijken graag met u mee. 

Let op: om de toeslag goed aan te vragen, moet u 
het volgende meenemen. 
•  Een bankafschrift  of loonstrook van uw netto-

inkomsten (AOW, pensioen);
•  Een bankafschrift  of rekening van uw 

energiekosten;
• Een geldig identiteitsbewijs. 

HULP NODIG MET HET AANVRAGEN VAN DE ENERGIETOESLAG? WIJ HELPEN U OP 
30 NOVEMBER, 1 EN 2 DECEMBER!

Op donderdag 8 december 2022 vindt er een 
informerende raadsbijeenkomst plaats over 
de concept-ontwerpomgevingsvisie Borsele. 
Ondanks het hernieuwde uitstel van de inwer-
kingtreding van de Omgevingswet gaan de voor-
bereidingen hiervoor door. 
Het uitstel van deze inwerkingtreding heeft  in 
principe geen gevolgen voor het vaststellen van 
de gemeentelijke omgevingsvisie. 
Op basis van de uitkomsten van deze bijeen-

komst zal het college bekijken of vaststelling in 
het eerste kwartaal 2023 haalbaar is of dat de 
planning bijgesteld dient te worden. Deze bij-
eenkomst vindt plaats in de raadsboerderij ’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/.

RAADSBIJEENKOMST

WWW.BORSELE.NL


