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KOM BEWEGEN IN DE BEWEEGTUIN, IN VORSVLIET OF WANDEL MEE MET EEN 
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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

Beweegtuinen

Vind je het lastig om in de winter in je eentje te bewegen?  Kom dan naar de beweegtuin training in 
Heinkenszand en ’s-Gravenpolder. De buurtsportcoach van de gemeente Borsele en vrijwilligers van 
Borsele Beweegt verzorgen de training.  
Iedereen kan meedoen, passend bij eigen niveau. We starten de training met een stukje wandelen voor 
wie dat wil. Wie niet wil of kan wandelen, blijft  met de trainer in de beweegtuin. Daarna doen we oefe-
ningen voor kracht, conditie en balans. Meestal eindigen we met een leuke spelvorm. De trainingen 
zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 
De Beweegtuin Heinkenszand bevindt zich vóór Grandcafé Fonteyne aan de Hoefbladstraat. De 
training is op maandag van 13.30 tot 14.30 uur. We sluiten af met een gezamenlijk kopje koff ie of thee 
in de Stenge. In de winterperiode bewegen we binnen in de zaal van de Stenge.
De Beweegtuin ’s-Gravenpolder bevindt zich vóór sporthal De Zwake aan de Egelantierstraat. De 
training is op maandag en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Bij slecht weer bewegen we binnen in 
de zaal.

Bewegen voor ouderen
Wil je wekelijks spierversterkende oefeningen doen? Kom dan naar bewegen voor ouderen in Vorsvliet 
– ’s-Gravenpolder. Daar is het project FYLM: op de tv worden oefeningen afgespeeld. De oefeningen 
kun je zittend in een stoel of staand naast of achter een stoel meedoen. Naast bewegen proberen we 
ook de hersenen te stimuleren door quizjes, tellen en natuurfilmpjes met muziek. 

De trainingen zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Wil je meer weten over één van de bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met buurtsport-
coach Erwin Franse, tel: 06- 38720728 of efmfranse@borsele.nl. 

Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van alle 
Zeeuwse gemeenten terecht bij de Nationale 
ombudsman als zij vastlopen in hun contact 
met de overheid. De Nationale ombudsman 
neemt de taken over van de Zeeuwse ombuds-
man Gertjan van der Brugge die aan het eind 
van dit jaar met pensioen gaat. 

De Zeeuwse ombudsman bestaat sinds 2001. Voor 
zijn vertrek heeft  hij op verzoek van het bestuur 
van stichting De Zeeuwse Ombudsman advies 
uitgebracht over zijn opvolging. Zijn advies was 
de organisatie op te heff en óf uit te breiden, aan-
gezien de afgelopen jaren veel taken van het Rijk 
zijn overgedragen aan gemeenten. Dit leidde ook 
tot meer werk voor de ombudsman. De Zeeuwse 
gemeenten hebben daarna besloten om de taken 
van de Zeeuwse Ombudsman onder te brengen 
bij de Nationale ombudsman.

Begrip voor gemengde gevoelens
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen snapt 
dat het verdwijnen van de Zeeuwse ombudsman 
teleurstellend kan zijn voor inwoners: "Als je jaren 
gewend bent aan je eigen vertrouwde ombuds-
man aan wie je helemaal niks meer hoeft  uit 
te leggen hoe het er in jouw buurt of dorp aan 
toegaat, dan is het even slikken als dat verdwijnt. 
Daarom komt de huidige medewerker van de 
Zeeuwse ombudsman bij ons in dienst en blijft  zij 
betrokken bij Zeeuwse zaken. Zo behouden we 
die lokale kennis."  

Ombudswerk wordt steeds ingewikkelder
De Zeeuwse ombudsman is nog enkele weken in 
functie. Van Zutphen: "Ik ben hem zeer dankbaar 
voor al zijn jaren goed werk. Een lokale ombuds-
functie was destijds ook een logische keuze. 
Inmiddels is het voor kleinere lokale ombuds-

mannen, door alle extra taken die gemeenten op 
hun bordje krijgen, steeds moeilijker om zich te 
verdiepen in alle verschillende dossiers, wet- en 
regelgeving. Die expertise en kennis ontbreekt 
vaak. Ik neem dan ook met veel eer en plezier 
de taken van ombudsman Van der Brugge over. 
Ik beloof dat we ons uiterste best doen voor al 
die burgers van Zeeland met klachten over de 
overheid".

NATIONALE OMBUDSMAN NEEMT PER 1 JANUARI TAKEN OVER VAN ZEEUWSE OMBUDSMAN
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Nationale ombudsman neemt per 1 
januari taken over van Zeeuwse 
ombudsman

Medewerker Zeeuwse ombudsman in dienst bij Nationale 
ombudsman.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van alle Zeeuwse gemeenten 
terecht bij de Nationale ombudsman als zij vastlopen in hun contact 
met de overheid. De Nationale ombudsman neemt de taken over van 
de Zeeuwse ombudsman Gertjan van der Brugge die aan het eind van 
dit jaar met pensioen gaat. 

De Zeeuwse ombudsman bestaat sinds 2001. Voor zijn vertrek heeft hij op 
verzoek van het bestuur van stichting De Zeeuwse Ombudsman advies 
uitgebracht over zijn opvolging. Zijn advies was de organisatie op te heffen 
óf uit te breiden, aangezien de afgelopen jaren veel taken van het Rijk zijn 
overgedragen aan gemeenten. Dit leidde ook tot meer werk voor de 
ombudsman. De Zeeuwse gemeenten hebben daarna besloten om de 
taken van de Zeeuwse Ombudsman onder te brengen bij de Nationale 
ombudsman.

Begrip voor gemengde gevoelens
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen snapt dat het verdwijnen van 
de Zeeuwse ombudsman teleurstellend kan zijn voor inwoners: "Als je 
jaren gewend bent aan je eigen vertrouwde ombudsman aan wie je 
helemaal niks meer hoeft uit te leggen hoe het er in jouw buurt of dorp aan 
toegaat, dan is het even slikken als dat verdwijnt. Daarom komt de huidige 
medewerker van de Zeeuwse ombudsman bij ons in dienst en blijft zij 
betrokken bij Zeeuwse zaken. Zo behouden we die lokale kennis."  

Ombudswerk wordt steeds ingewikkelder
De Zeeuwse ombudsman is nog enkele weken in functie. Van Zutphen: "Ik 
ben hem zeer dankbaar voor al zijn jaren goed werk. Een lokale 
ombudsfunctie was destijds ook een logische keuze. Inmiddels is het voor 
kleinere lokale ombudsmannen, door alle extra taken die gemeenten op 
hun bordje krijgen, steeds moeilijker om zich te verdiepen in alle 
verschillende dossiers, wet- en regelgeving. Die expertise en kennis 
ontbreekt vaak. Ik neem dan ook met veel eer en plezier de taken van 
ombudsman Van der Brugge over. Ik beloof dat we ons uiterste best doen 
voor al die burgers van Zeeland met klachten over de overheid.

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.

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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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 5 januari 10.00 - 16.00 uur   
Rit Brabant met high tea in restaurant De Reiskoffer, Bosschenhoofd   
Kosten: € 27,50 

Zondag 8 januari, 12.30 - 18.00 uur   
Nieuwjaarsborrel en optreden 't Veerse Scheepstuig, Ellesdiek 
Kosten: € 13,00 

Dinsdag 10 januari, 10.00 - 16.00 uur  
Rondrit Brabant: Lage Zwaluwe, Drimmelen, Hoge Zwaluwe 
Neem uw lunchpakket mee!    
Kosten: € 22,50 Speciale prijs!

Woensdag 11 januari, 10.00 - 15.30 uur   
Lunch bij restaurant De Nieuwe Ram, Halsteren   
Kosten: € 11,00 excl. lunch en drinken

Donderdag 12 januari, 09.30 -17.00 uur   
Winkelen bij Designer Outlet Roosendaal 
Neem een lunchpakket mee!  
Kosten: € 18,00 

Zaterdag 14 januari, 10.00 - 16.00 uur   
Snertlunch restaurant Grevelingen met rondje Flakkee  
Kosten: € 12,50 excl. snertlunch en drinken 

Woensdag 18 januari, 10.00 - 15.00 uur   
Eten wat de pot schaft bij Het Melkmeisje in Kruiningen 
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 6,00 excl. hoofdmenu en drinken en evt. voor- en nagerecht  
Speciale prijs! 

Dinsdag 24 januari, 09.30 - 17.00 uur   
Winkelen bij IKEA, Wilrijk Antwerpen (B)    
Kosten: € 21,00 incl. koffie/thee en lekkers; excl. lunch

Woensdag 25 januari, 08.30 - 18.00 uur
Ouderendag De Graaf van Haamstede Geen invalidentoilet!
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme maaltijd excl. dranken; 
incl. bingo; excl. verloting

Donderdag 26 januari, 10.30 - 15.30 uur
Lunchbuffet Van der Valk Middelburg
Kosten: € 29,50 incl. lunchbuffet all-in, excl. drank

Zaterdag 28 januari, 10.00 - 18.00 uur      
Lunch eetcafé ’t Stremijn en bezoek Industrieel museum, Sas van Gent 
Kosten: € 16,50 excl. lunch en drinken; incl. entree

Zondag 29 januari, 12.30 - 17.30 uur   
Herdenking watersnoodramp in 't Kerkje van Ellesdiek  
Kosten: € 13,00 

Maandag 30 januari, 12.00 - 18.00 uur   
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50  

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

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsver-
gadering van de gemeenteraad van Borsele 
te houden op donderdag 12 januari 2023 om 
20.00 uur. De raadsvergadering is ook digitaal te 
volgen via de website van de gemeente Borsele. 
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering 
dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren 
aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, 
telefoonnummer en onderwerp. 

 1. Opening
 2. Spreekrecht publieke tribune
 3.  Vaststelling van de agenda / orde van de 

vergadering
 4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
 5.  Afscheid van de kinderburgemeester 2022 

en kennismaking met de kinderburgemees-
ter 2023 

 6.  Voorstel om in te stemmen met de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
"Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022"  

 7.  Voorstel tot het vaststellen van de 
Verordening Starterslening gemeente 
Borsele 2022  

 8.  Voorstel inzake het Openbaar Lichaam 
Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.): 
een positieve zienswijze in te dienen 
inzake het voorstel voor het principe van 
regionale spreiding van milieustraten in 
Zeeland en in te stemmen met de memo 
‘Onderzoeksvragen nader onderzoek en 
uitwerking van regionale spreiding’ en in te 
stemmen met nader onderzoek en uitwer-
king van de regionale spreiding 

 9.  Voorstel om in te stemmen met de Lokale 
Inclusie Agenda Borsele 2023-2025 ‘Samen 
het ongewone gewoon maken’  

 10.  Voorstel om kennis te nemen van de 
memo voor de aanpak van het actie-
punt ‘Leefbaarheid - A’ en de actiepunten 
‘Onderwijs cultuur en sport’, in het kader 
van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen 
met raad en daad’ en in te stemmen met 
het beschikbaar stellen van een krediet  

 11. Vragenuurtje
 12. Sluiting

Heinkenszand, 13 december 2022

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

RAADSVERGADERING 
DONDERDAG 12 JANUARI 2023

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen staat 
ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijst van deze persoon op te schorten. 
Dat betekent dat zij daardoor niet meer op dat 
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon 
is verplicht tot het doen van aangifte van verblijf 
en adres of adreswijziging.

Het betreft: Fatima Abdoun, 29-06-1961

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1,

4450 AA  Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam 
en adres, dagtekening, het besluit waar u bezwaar 
tegen maakt en de gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113-
238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Op donderdag 12 januari organiseert 
Seniorenraad Borsele een informatiebijeen-
komst in ’s-Gravenpolder over de energietoe-
slag en andere regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de ener-
gietoeslag? Of heeft u vragen over andere regelin-
gen voor mensen met een laag inkomen? 
Kom dan naar deze informatiebijeenkomst. 

Het eerste gedeelte van de presentatie gaat over 
de energietoeslag. Na de pauze is er aandacht 
voor andere minimaregelingen. 

Er zijn vrijwilligers aanwezig van de Vrijwillige 
Thuisadministratie, die u graag helpen met het 
aanvragen van de energietoeslag. 

U heeft het volgende nodig om uw aanvraag in te 
dienen:

–  Een bankafschrift of loonstrook van uw netto-
inkomsten (AOW, pensioen)

–  Een bankafschrift of rekening van uw 
energiekosten

– Een paspoort of identiteitskaart.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is 
in Dorpshuis Ons Dorpsleven in ’s-Gravenpolder. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, u bent van harte 
welkom!

INFORMATIEBIJEENKOMST IN ’S-GRAVENPOLDER OVER ENERGIETOESLAG EN MINIMAREGELINGEN


