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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.

De zon komt op en kleurt de lucht zachtroze, de eerste zonnestralen geven de aarde een gouden gloed. 
Boven de Sloekreek hangt mist. Dit zachte, warme, romantische beeld werd prachtig vastgelegd door 
Quirien Marijs.

Met deze inzending wint Quirien Marijs de maandprijs ter waarde van € 25,- en dingt 
hij mee naar de jaarprijs van € 300,-. Heeft u ook een foto waar de kracht van Borsele 
vanaf straalt? Doe ook mee met de fotowedstrijd en stuur uw foto in via 
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

QUIRIEN MARIJS WINT FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN BORSELE’ NOVEMBER

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.

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. Neem uw lunchpakket mee!  
Kosten: € 21,00 

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

Woensdag 21 december 12.00 - 17.30 uur
Kerstrit Intratuin Halsteren  

Kosten: € 19,00 

Vrijdag 23 december 10.00 - 15.30 uur  
Lunchbuffet Van der Valk Middelburg  
Kosten: € 30,00 

Woensdag 28 december 10.00 - 16.30 uur 
Speciale prijs! 
Rondrit Hoekse Waard(oost): 's-Gravendeel, 
Maasdam, Puttershoek, Strijen. 
Kosten: € 22,50. Lunchpakket meenemen!

Vrijdag 30 december 10.00 - 16.00 uur 
Lunch bij uitspanning de Oranjezon, 
Vrouwenpolder 
Niet rolstoeltoegankelijk en geen rollators! 
Kosten: € 10,00 excl. lunch en drinken 

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.

VRIJWILLIGERSHUIS

Heeft u zin in een bakje koffie, wilt u een spelle-
tje doen of zomaar een praatje maken? Kom dan 
gezellig langs bij de inloopdagen in ’s-Graven-
polder of Heinkenszand! Samen met onze mede-
werker Welzijn bekijkt u wat u tijdens uw bezoek 
wilt doen. Wilt u bijvoorbeeld meedoen met een 
leuke activiteit, mee-eten met de broodmaaltijd of 
leren hoe u een foto naar uw kinderen stuurt? Het 
is allemaal mogelijk. Iedereen is welkom, u heeft 
geen Wmo-indicatie nodig.

U bent van harte welkom op de volgende dagen:

Heinkenszand
Iedere maandag en woensdag tussen 10.00 en 
16.00 in de ontvangstruimte van Molen de Vijf 
Gebroeders aan Slaakweg 1 in Heinkenszand. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt komen wanneer 
u wilt. Alleen het vervoer regelt u zelf. 

’s-Gravenpolder
Iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 

16.00 in het voormalige VrijwilligersHuis, 
Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder. Aan-
melden is niet nodig, u kunt komen wanneer u 
wilt. Alleen het vervoer moet u zelf regelen.

Waarom?
De Inloop is een initiatief van SVRZ en gemeente 
Borsele. We vinden het belangrijk dat iedereen 
het naar zijn zin heeft in de gemeente en dat 
mensen niet vereenzamen of zich vervelen. 
Daarom bieden we u hier een zinvolle en plezie-
rige dag. U ontmoet andere mensen, doet leuke 
activiteiten en als u wilt kunt u nieuwe dingen 
leren. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? U kunt op werkdagen bellen 
met SVRZ Borsele of een e-mail sturen. 
SVRZ Borsele
medewerker Welzijn: 06 10 92 78 14
algemeen nummer: 088 88 72 600 
e-mail: receptiekr@svrz.nl. 

WEES WELKOM BIJ DE INLOOPDAGEN IN ’S-GRAVENPOLDER EN HEINKENSZAND

Het VrijwilligersHuis is tussen Kerst en Oud en 
Nieuw gesloten. Voor dringende zaken rondom 
de maaltijdbezorging kunt u die week contact 
opnemen via het algemene telefoonnummer 
0113-311999. U wordt dan doorverbonden met 
de bereikbare medewerker. Vanaf maandag 2 
januari staan we weer voor uw klaar!

Aanlevering kopieer-, layout- en drukwerk
Houd u er rekening mee dat u kopieer-, layout- en 
drukwerk tijdig aanlevert in verband met drukte 

in de decembermaand. In deze periode hanteren 
wij een levertijd van drie werkdagen. Dinsdag 20 
december is de laatste dag van 2022 dat u een 
opdracht kunt aanleveren. Vanaf 2 januari gaan 
we graag weer met nieuwe opdrachten aan de 
slag! 
Wij danken alle klanten, samenwerkende 
partners en bekenden van het VrijwilligersHuis 
voor de samenwerking in het afgelopen jaar. We 
wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds 
toe voor 2023!

SLUITINGSDAGEN VRIJWILLIGERSHUIS BORSELE 

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de 

mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek voor 
te leggen aan raadsleden. Om organisatorische 

redenen dient u vóór 22 december 2022 12.00 uur 
een afspraak te maken bij het secretariaat 

Ilona Vermue/Manon de Cock: (0113- 238487)
20.00 uur fractievergaderingen
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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

 1 Opening
  Afwezig: de heer Boekholt (VVD).
   De voorzitter praat de raad bij over de recente ontwikkelingen over 

de mogelijke komst van twee kerncentrales in de gemeente.
 2 Spreekrecht publieke tribune
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
 3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
  Hoofdelijke stemmingen starten bij de heer Sandee.
 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
5  Voorstel bekrachtiging geheimhouding bijlagen 2 en 4 voorstel 

verkoop Wholesale PZEM b.. Voorstel om kennis te nemen van 
de verkoop van de Wholesale activiteiten van PZEM N.V. (porte-
feuille burgemeester Dijksterhuis)

   a.  om de geheimhouding van de bijlagen 2 en 4 van dit voorstel 
voor verkoop van de Wholesale-activiteiten van PZEM te 
bekrachtigen.

   b.  kennis te nemen van de verkoop van de Wholesale activiteiten  
 van PZEM n.v. en uit geen wensen/bedenkingen over dit voorge-
nomen besluit tot het verlenen van goedkeuring aan de transac-
tie conform artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet.

 6 Voorstel tot het verhogen van het investeringskrediet voor de 
  realisatie van de nieuwe brandweerpost Heinkenszand 
  (portefeuille burgemeester Dijksterhuis)
  1.  Het investeringskrediet voor de realisatie van de nieuwe brand-

weerpost te verhogen met € 595.000 en het investeringskrediet 
voor de terreininrichting te verhogen met € 5.500;2. De struc-
turele last voor de nieuwe brandweerpost te verhogen met € 
23.500 per jaar en de dekking hiervan mee te nemen in de kader-
nota 2024-2027

 7  Voorstel inzake Veiligheidsregio Zeeland (VRZ): kennisnemen 
van de 1e bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze 
in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 (portefeuille 
burgemeester Dijksterhuis)

  1.  Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022 van de
   Veiligheidsregio Zeeland 
  2.  Een positieve zienswijze in te dienen op de 2de begrotingswijzi-

ging 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland
 8  Voorstel inzake het vaststellen van adviesrecht en participatie-

plicht met betrekking tot categorieën van buitenplanse omge-
vingsplanactiviteiten (portefeuille wethouder Weststrate)

   Amendement van de fracties van CDA, SGP/CU, PVDA en de LPB om 
de activiteiten waarvoor advies van de gemeenteraad voor nodig is 
te verruimen wordt unaniem aangenomen.

  1.  Als activiteiten waarvoor advies van de gemeenteraad nodig 
is, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te 
stellen die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die in aan-
zienlijke mate afwijken van de beleidskaders van de raad of 
waarbij naar het oordeel van het college sprake is van een sig-
nificant maatschappelijke impact of sprake kan zijn van grote 
maatschappelijke onrust en/of anderszins een politiek gevoelig 
initiatief.

  2.  Participatie verplicht te stellen voor de volgende categorieën 
van activiteiten:

  1) Woningen
  a)  Het oprichten van nieuwe bebouwing in de bebouwde kom ten 

behoeve van een woonfunctie en daarmee samenhangende 
bebouwing indien de omvang van de nieuwe bebouwing 1 of 
meer woningen betreft .

  b)  Het transformeren of vergroten binnen de bebouwde kom van 
bestaande bebouwing ten behoeve van een woonfunctie en 
daarmee samenhangende bebouwing indien de omvang van de 
nieuwe bebouwing 1 of meer woningen betreft .

  c)  Indien buiten de bebouwde kom geldt voor a en b: in het geval 
van 1 of meer woning(en).

  2) Maatschappelijke en sportvoorzieningen
  a) Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen
  b)  Het realiseren van sportinfrastructuur, waaronder sportparken 

en sporthallen
  3) Bedrijvigheid
  a)  Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische 

bedrijvigheid in het buitengebied
  4) Energieopwekking
  a)  Het opwekken en/of opslaan van andere vormen van energie 

dan door middel van zonnepanelen en winturbines (zoals: bio-
massa-installaties en waterstof)

  5) Infrastructurele projecten
  a)  Het aanleggen en/of (ver)bouwen van infrastructurele werken.
  6) Recreatie
  a)  Projecten ten behoeve van grootschalige recreatie, inclusief de 

daarbij behorende voorzieningen (zoals paden, ontsluiting en 
groen).

  3.  Voorliggende besluiten in werking te laten treden met ingang 
van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt; 

  4. Deze besluiten uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de
   Omgevingswet te evalueren.
 9  Voorstel inzake Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

Zeeland (GGD): kennisnemen van de bestuursrapportage 2022 
en een positieve zienswijze in te dienen over de 8e en 9e begro-
tingswijziging 2022 (wethouder Van de Plasse)

  Inzake de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland:
  1.  Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022.
  2.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 

8e begrotingswijziging 2022 vanhet organisatieonderdeel 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

  3.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 9e begro-
tingswijziging 2022 van organisatieonderdeel GGD.

 10  Voorstel inzake Samenwerkingsverband Welzijnszorg 
Oosterschelderegio (SWVO): een positieve zienswijze in te 
dienen over de 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswij-
ziging 2023 en de meerjarenplanning 2024-2026 (wethouder 
Van de Plasse)

   Om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg 
Oosterschelderegio:

  1.  Een positieve zienswijze af te geven over de 3e begrotingswijzi-
ging 2022.

  2.  Een positieve zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijzi-
ging 2023.

  3.  Een positieve zienswijze af te geven over de meerjarenplanning 
2024-2026.

  4.  De financiële gevolgen van de 3e begrotingswijziging 2022 SWVO 
ter grootte van € 450.000 positief, te verwerken in de gemeente-
lijke programmarapportage 2022.

 11  Voorstel om in te stemmen met de programmarapportage 
Sociaal Domein 2022 (portefeuille wethouder Van de Plasse)

  1.  In te stemmen met de programmarapportage sociaal domein 
2022.

  2.  Kennis te nemen van het overzicht met ‘de stand van zaken van 
het actieplan sociaal domein’.

12  Voorstel inzake Sabewa Zeeland: kennisnemen van de begro-
tingswijziging 2022 en hierover een positieve zienswijze in te 
dienen (portefeuille wethouder Witkam)

  1.  De begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland voor kennisge-
ving aan te nemen.

  2.  Een positieve zienswijze naar voren te brengen over de begro-
tingswijziging 2022.

13  Voorstel tot het instemmen met de belastingverordeningen 
gemeente Borsele 2023 (portefeuille wethouder Witkam)

   Om de onderstaande belastingverordeningen met bijbehorende 
bijlage(n) voor het jaar 2023 vast te stellen:

  a. Verordening Onroerendezaakbelasting 2023;
  b. Verordening Forensenbelasting 2023;
  c. Verordening Rioolheff ing 2023;
  d. Verordening Afvalstoff enheff ing 2023;
  e. Verordening Reinigingsrechten 2023;
  f. Verordening Hondenbelasting 2023;
  g. Verordening Precariobelasting 2023;
  h. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023;
  i. Verordening Leges 2023.

14  Voorstel tot het vaststellen van de verordening kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen Borsele 2023 (wethouder Witkam)

   De raad besluit om de Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen Borsele 2023 vast te stellen.

15  Voorstel inzake Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD): 
kennisnemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 (por-
tefeuille wethouder Witkam)

   Om inzake de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland:1. Kennis 
te nemen van het vastgestelde jaarverslag 2021.2. Kennis te nemen 
van de vastgestelde jaarrekening 2021 inclusief accountantsverkla-
ring.3. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2023

16  Voorstel tot het vaststellen van het definitieve normenkader 
en toetsingskader rechtmatigheid 2022 en het definitieve 
normen- en toetsingskader 2022 tevens als het voorlopige 
normen- en toetsingskader 2023 vast te stellen (portefeuille 
wethouder Witkam)

  1.  Het definitieve normen- en toetsingskader rechtmatigheid 2022 
vast te stellen;

  2.  Het definitieve normen- en toetsingskader 2022 tevens als het 
voorlopige normen-en toetsingskader 2023 vast te stellen.

17  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 
315.000 ten behoeve van het aankopen van het perceel van 
Stichting Beveland Wonen aan de Hertenweg te Nieuwdorp 
(portefeuille wethouder Witkam)

  1.  Een krediet van € 315.000 beschikbaar te stellen t.b.v. het 
aankopen van het perceel van Stichting Beveland Wonen aan de 
Hertenweg te Nieuwdorp, kadastraal bekend sectie AN nummer 
30, groot 1.900 m2.

  2.  Dit bedrag te activeren op de balanspost ‘strategische gronden’ 
en de jaarlijkse rentelasten ad € 6.300 mee te nemen in de begro-
ting 2024.

18  Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2022 
gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)

  1. De programmarapportage 2022 vast te stellen.
  2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld.
  3. De begrotingswijziging van december 2022 vast te stellen.
  4.  Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2022 vast te 

stellen.

19 Vragenuurtje
   De heer Kampstra (CDA) vraagt ivm de opstapel staande verkoop 

van de klompenmakerij in Heinkenszand welke ruimtelijke 
argumenten liggen ten grondslag aan het besluit waarom de 
Klompenmaker niet naar de molen de Vijf gebroeders kan? Of de 
wethouder het met de CDA fractie eens dat dit een gemiste kans is 
om een mooie toeristische trekpleister te realiseren? En wat er 

    wordt gedaan om de plannen toch doorgang te laten vinden en om
  het ambacht in onze gemeente te behouden?
   Wethouder Weststrate geeft  aan dat de molen en het zicht op 

de molen belangrijke ruimtelijke kwaliteiten zijn die behouden 
dienen te worden. Ook het wandelpad op het tracé van de voor-
malige spoorlijn, het emplacement en de verharde (kasseien)weg 
moeten behouden blijven als ruimtelijke structuren. Op het voor-
malige spoorwegemplacement zijn er kansen voor het beperkt 
toevoegen van bebouwing, mits deze nog wel doorzichten naar 
het open landschap heeft  en op de plek waar vroeger het stations-
gebouw heeft  gestaan zijn er kansen voor beperkte bebouwing. 
De maximaal toegestane bouwhoogte binnen 300 meter vanaf de 
molen is de hoogte van de stelling van de molen. Dat betekent dat 
de maximale bouwhoogte op het emplacement 7,40-7.50 meter 
+NAP is. Wanneer al deze zaken met elkaar worden gecombineerd, 
en gelet op het programma wat het klompenLAB wil realiseren, is 
de eindconclusie dat er bij de molen onvoldoende mogelijkheden

   zijn. 

    De molen is sowieso monumentaal als toeristisch een trekpleister. 
Het is ook heel voorstelbaar dat een combinatie met andere toe-
ristische activiteiten een meerwaarde kan geven aan dat gebiedje. 
Maar met de plannen van het KlompenLAB zoals gepresenteerd, 
lijkt het geen versterking van het toeristische product. In samen-
spraak met de stichting KlompenLAB zijn andere locaties in beeld, 
die goed passen binnen het Landschapspark Borsele. Deze worden 
momenteel onderzocht.

   Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt naar de recente ontwikkelingen 
rondom Waterpark Veerse Meer. Wethouder Witkam geeft  aan dat 
er geen nieuwe bouwroute is bijgekomen.In de vorige nieuws-
brief is de gemeente Middelburg vergeten om de route via de 
Doeleweg – Derringmoerweg en Oranjepolderseweg te noemen. 
De drie bouwroutes die genoemd staan in de nieuwsbrief zijn dus 
altijd in beeld geweest. Doordat we deze routes verder hebben 
uitgewerkt hebben is gebleken dat route 2 (Noord Kraaijertsedijk 
– Muidenweg) technisch niet haalbaar is. Naast de bouwroutes 
zijn we momenteel bezig met de uitwerking van de basisvariant. 
De basisvariant is geen robuuste oplossing, maar wel een verbete-
ring van de bestaande infrastructuur inclusief de nog aan te leggen 
bouwweg. Van deze variant is bekend dat die als zodanig geen 
afdoende oplossing biedt. Er zijn aanvullende aanpassingen nood-
zakelijk. Momenteel onderzoeken wij welke aanvullende maatre-
gelen we moeten nemen. Vervolgens laten we deze variant door-
rekenen met behulp van het verkeersmodel. Daarmee bekijken 
we of deze maatregelen voldoende oplossing kan bieden voor de 
lange termijn. Wat precies de gevolgen zijn van deze variant voor 
Lewedorp is in dit stadium dus nog lastig te zeggen. De verkeerin-
tensiteiten over de Nieuw Kraaijertsedijk- Calandweg en Pietweg 
zullen in deze variant toenemen. Maar door de aanleg van vrij 
liggende fietspaden langs deze route levert dit voor de verkeers-
veiligheid geen problemen op. Periodiek vindt overleg met de 
gemeente Middelburg plaats over het waterpark.

   Mevrouw Van de Ree (D66) dient samen met de fracties van de LPB 
en SGP/CU een motie vreemd aan de orde van de dag in over de 
uitbreiding van de energieinfrastructuur in en rond Borsele. In de 
motie wordt het college verzocht om aan Tennet en het ministerie 
van EZK kenbaar te maken dat er binnen de grenzen van Borsele de 
voorkeur wordt gegeven aan ondergrondse tracés en het plaatsen 
van vakwerkmasten. De motie wordt unaniem aangenomen.

20 Sluiting

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 1 DECEMBER

Deze campagne tegen voedselverspilling 
is een samenwerking van de Zeeuwse 
gemeenten (OLAZ) en de Zeeuwse 
Reinigingsdienst.

www.olazzeeland.nl/kerst

GEBRUIK DE REST 

VOOR DERDE 
KERST


