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De gemeente Borsele heeft een nieuwe kin-
derburgemeester gekozen. Ayden Courtin 
mag zich heel 2023 kinderburgemeester van 
Borsele noemen. De jury koos afgelopen vrij-
dagmiddag de winnaar.

Milou Niewenhuijse uit Nieuwdorp, Ayden 
Courtin en Fenne Bol uit Heinkenszand en Djano 
Hussein uit ’s-Heerenhoek streden vrijdagmid-
dag 9 december om de titel Kinderburgemeester 
2023 van de gemeente Borsele. Zij mochten 
voor de jury in de Raadsboerderij een presenta-
tie geven van hun plannen voor de gemeente. 
Op basis van die presentaties koos de jury de 
winnaar.

Moeilijke keuze
In de jury zaten wethouder Marga van de Plasse, 
huidige kinderburgemeester Thomas Heijboer, 
jeugd- & jongerenwerker John Dekker en jonge-
renraadslid Pascal Boonman. Wethouder Marga 
van de Plasse was onder de indruk van de kan-
didaten.  “Ik heb de keuze nog nooit zo moeilijk 
gevonden als dit jaar. Iedereen was zo enthousi-
ast en de presentaties waren zo goed doordacht. 
Echt heel knap!”

Motivatie winnaar
De kandidaten zaten vol met goede ideeën. Zo 

was er een idee om eenzaamheid onder ouderen
tegen gaan door zogenoemde ‘zwaaitegels’. Een 
andere kandidaat kwam met het idee om het 
opruimen van zwerfafval te belonen. Daar hield 
het nog niet mee op. Een van de kandidaten 
kwam met een oplossing voor overlast van hang-
jongeren, in de vorm van een pumptrackbaan. 
De laatste kandidaat wilde zich inzetten tegen 
pesten.

Uiteindelijk koos de jury voor Ayden uit 
Heinkenszand. Wethouder Marga van de Plasse 
vertelt waarom ze voor Ayden kozen: “Ayden had 
hele goede ideeën. Ze wil zich richten op meer 
acceptatie voor gehandicapte kinderen, ze wil 
eenzaamheid van ouderen tegengaan en ze wil 
zich inzetten voor het klimaat. Daarnaast was 
ze super enthousiast.” Wethouder van de Plasse 
belde na afloop van de presentaties de gelukkige 
winnaar op.

Installatie
Kinderburgemeester Ayden Courtin mag heel 
2023 alle Borselse kinderen vertegenwoordigen. 
Daarnaast zal de kinderburgemeester bijeen-
komsten bijwonen, werken aan een zelfgekozen 
project en gaat ze natuurlijk de burgmeester 
helpen. De kersverse kinderburgemeester zal in 
januari 2023 geïnstalleerd worden. 

AYDEN COURTIN WORDT DE NIEUWE KINDERBURGEMEESTER VAN BORSELE

Op onze website vindt u de nieuwe afvalkalen-
der voor 2023.  Daar kunt u de kalender eenvou-
dig downloaden en printen: 

1.   Ga naar www.borsele.nl/afval
2.  Kies ‘afvalkalender’
3.   Kies ‘afvalkalender opvragen’ –  start 

aanvraag
4.   Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw huis-

nummer en postcode in
5.   Kies onderaan bij ‘downloads’:  persoon-

lijke afvalkalender 2023 (PDF-bestand)
6.  Vraag uw kalender op.

U kunt de kalender ook downloaden op uw 
telefoon: 

1.  Ga naar www.borsele.nl/afval
2.  Kies ‘afvalkalender’
3.   Kies ‘afvalkalender opvragen’ – start 

aanvraag
4.   Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw huis-

nummer en postcode in 
5.   Kies onderaan bij downloads voor  ‘per-

soonlijke afvalkalender 2023’ in iCal-for-
maat (tweede optie)

6.   Sla in één keer alle ophaaldata op in de 
agenda op uw telefoon.

Liever op papier? 
Heeft u geen computer of lukt het u niet de 
kalender uit te printen? Neem dan contact 
met ons op via nummer 0113-23 83 83, met het 
verzoek om een uitgeprinte kalender. Wij sturen 
u deze dan toe.

Let op: mogelijk zijn uw ophaaldagen gewij-
zigd. U vindt dit vanzelf terug op uw nieuwe 
kalender. 

PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 
2023 BESCHIKBAAR

Binnenkort start Delta met de aanleg van glas-
vezelnetwerk in ’s-Gravenpolder. Dat betekent 
dat zij binnenkort in uw straat of wijk aan de 
slag gaan met werkzaamheden om het glasve-
zelnetwerk aan te leggen. Vanwege de herin-
richting in de Schoolstraat zijn ze vorige week 
al gestart in die omgeving. Vanaf januari gaan 
ze van start in de andere straten. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u mogelijk enige hinder 
ondervinden. Delta zal er alles aan doen om uw 
woning zo goed mogelijk bereikbaar te houden 
en overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor 
meer informatie over de aanleg kunt u terecht 
op de website: 
www.delta.nl/glasvezelzeeland. 
U kunt ook bellen naar 088- 1860 004 of mailen 
naar zeeland@vwtelecom.com.

START AANLEG GLASVEZELNETWERK 
IN ’S-GRAVENPOLDER 

Onze leefomgeving heeft effect op onze gezondheid en veiligheid. Een schone, groene en waterrijke 
omgeving die uitnodigt om te bewegen, geeft een goed gevoel en heeft een positief effect op lichame-
lijke en mentale gezondheid. Er kan echter ook sprake zijn van een negatieve invloed van de omgeving 
op uw gezondheid of welbevinden. Hieronder leest u waar u dan terecht kunt met een vraag, klacht of 
melding.

PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) zijn de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Het gaat dan over een 
groep chemische stoffen die door de mens is gemaakt. PFAS wordt vanwege de water-, vet- en vuilafsto-
tende werking toegepast in veel producten, zoals voedselverpakkingsmaterialen, anti-aanbaklagen van 
pannen, kleding, textiel en cosmetica.

Gevolg
Als gevolg hiervan is PFAS in kleine hoeveelheden terechtgekomen in onze omgeving: in de bodem, 
in ons (grond)water, in planten, dieren en mensen. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en 
kunnen in kleine hoeveelheden terechtkomen in voedsel en drinkwater en daarmee ook in ons bloed. 
Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

PFAS-contactformulier
In een publicatie van het RIVM is geconcludeerd dat we in Nederland te veel PFAS binnenkrijgen via 
voedsel en drinkwater. Heeft u vragen over de invloed van PFAS op uw gezondheid? Raadpleeg dan 
eerst de informatie op de website www.ggdzeeland.nl/onderwerp/pfas/. Staat uw vraag hier niet bij, 
dan kunt u uw vraag stellen via het online PFAS-contactformulier: www.ggdzeeland.nl/vraag-PFAS.

RUD Zeeland
Een negatieve invloed van de omgeving op uw gezondheid kan ook bestaan uit hinder. Ervaart u hinder 
van bedrijven, instellingen of bedrijfsmatige evenementen in de provincie Zeeland (denk bijvoorbeeld 
aan geur, geluid of stof)? Dan kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland (www.rud-zeeland.nl).

GGD Zeeland
Heeft u vragen of een klacht met betrekking tot uw gezondheid? 
Op de website www.ggdleefomgeving.nl kunt u op veel vragen een antwoord vinden. Staat uw vraag 
hier niet bij, vul dan het contactformulier Medische Milieukunde in op de website van GGD Zeeland: 
www.ggdzeeland.nl/vraag-MMK of neem telefonisch contact op met GGD Zeeland via telefoonnum-
mer 0113 – 249 400 en vraag naar de afdeling Milieu en gezondheid.

HEEFT U VRAGEN OVER DE INVLOED VAN HET MILIEU OP UW GEZONDHEID?



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

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

www.olazzeeland.nl/kerst

AFVAL SCHEIDEN
DOE JE OOK MET
KERST

Op 29 december 2022 en op 5 januari 2023 vinden er geen raads-
bijeenkomsten plaats in de raadsboerderij.

RAADSBIJEENKOMSTEN VERVALLEN

Heb jij een gezond idee? Stuur 
je plan op en ontvang geld voor 
de uitvoering.

Ook in 2023 kan je weer subsidie 
aanvragen bij de gemeente Borsele voor een gezond idee. Of je nu 
inwoner bent of namens een vereniging iets wil doen: wij supporten 
je!

Als gemeente Borsele hebben we een Lokaal preventieakkoord 
Borsele. Hierin staat de aanpak van roken, overmatig alcoholge-
bruik, gezond gewicht en eenzaamheid centraal. Iedereen die een 
initiatief of plan heeft  in het kader van (één van) deze thema’s kan 
geld ontvangen voor de uitvoering hiervan. Denk bijvoorbeeld aan:

•  Een gezonde lunchactiviteit voor jong & oud in een dorpshuis of 
speeltuin

• Een beweegactiviteit voor kinderen of ouderen 

•  Een activiteit om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen
•  Een actie om minder alcohol te drinken bij je vereniging of een 

campagne voor gezonde keuzes in jouw kantine of horeca 

Wil jij je vereniging of organisatie rookvrij maken en hiervoor mate-
rialen aanschaff en? Ook daar is onze subsidie voor! We denken 
graag mee over mogelijke initiatieven die passend zijn bij jouw 
omgeving en ideeën. 

Je krijgt voor een initiatief maximaal € 750. Organiseer je als vereni-
gingen of organisaties samen iets? Dan kan onze bijdrage oplopen 
tot € 1500! Wees creatief en zet met ons en deze subsidie een stapje 
in de gezonde richting.

Doe jij ook mee? Meer informatie en voorbeelden van
activiteiten zijn te vinden op 
https://www.borsele.nl/lokaal-preventieakkoord-borsele.

DOE OOK IN 2023 MEE MET JE GEZONDE IDEE!

750

750750

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze 
publicaties vindt u op www.off icielebekendmakingen.nl. 
De zoekdienst van off iciële 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.off icielebekendmakingen.nl.

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, even-
tuele kosten voor lunch/diner of koff ie met een koek of consumptie.

Vrijdag 23 december 10.00 - 15.30 uur
Lunchbuff et 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

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 

Extra zakgeld verdienen?
Verzamel dan zoveel mogelijk kerstbomen en 
lever ze bij ons in. Voor elke boom ontvang je 
€ 0,50.

Wij versnipperen de kerstbomen en 
gebruiken de snippers in de plantsoenen.

De kerstbomen kun je bij onderstaande locaties inleveren op:

woensdagmiddag 11 januari 2023 van 13.30 tot 15.30 uur

Baarland parkeerterreintje naast brandweerkazerne
Borssele Plein
Driewegen parkeerplaats sportveld
Ellewoutsdijk dorpshuis Zomerstraat
‘s-Gravenpolder sporthal Klimopplein

‘s-Heer Abtskerke kerk
‘s-Heerenhoek school/sportveld
Heinkenszand gemeentewerkplaats
Hoedekenskerke parkeerplaats verenigingsgebouw
Kwadendamme parkeerplaats sportveld 
Lewedorp verenigingsgebouw
Nieuwdorp parkeerplaats sportveld
Nisse verenigingsgebouw
Oudelande grasdriehoek tegenover verenigingsgebouw
Ovezande parkeerplaats Schuttersstraat naast glasbak

Kerstbomen in een verpakkingsnet accepteren we níet.

Succes met de inzameling!
Met vriendelijke groet, 
medewerkers Buitendienst gemeente Borsele
                                                                                      

INZAMELING KERSTBOMEN
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