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foto Bram Boone

“Wauw!”, is van de meeste mensen de eerste reactie als ze deze foto van Quirien Marijs zien. Hij maakte 
de foto aan het begin van de Sloekreek. Het is een winterse plaat, maar de zon geeft de foto een warme 
paarse gloed. Een bijzonder mooi geheel! 

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 mooie, grappige of bijzondere 
foto gemaakt in onze gemeente? Doe ook mee met de fotowedstrijd en stuur uw foto 
in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

QUIRIEN MARIJS WINT FOTOWEDSTRIJD DECEMBER

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.

Zondag 29 januari, 12.30 - 18.00 uur 
Herdenking watersnoodramp i.s.m. Zeeuws-
Vlaams Kamerorkest
Kosten: € 6,00 gratis entree, koffie/thee en een 
ellesdiekje

Donderdag 2 februari, 10.00 - 16.00 uur 
Rit met bierproeverij en maaltijd Kloosterschip 
Elia II, Dinteloord. 
Geen rolstoelen en rollators! 
Kosten: € 27,50 incl. bierproeverij en eenvou-
dige maaltijd; excl. drinken 

Vrijdag 3 februari, 18.00 - 22.30 uur
Toneelstuk Potpourri in het Middelburgs 
Minitheater Kosten: € 18,00 

Zondag 5 februari, 12.30 - 17.30 uur  
Straatruis en Gabriele Kohl zingen folk en country, 
't Kerkje van Ellesdiek Kosten: € 13,00 

Dinsdag 7 februari, 10.00 - 15.30 uur  
Lunchrit bij Bliek eten & drinken, Veere 
Geen rolstoelen en geen invalidentoilet!
Kosten: € 9,50 excl. lunch en drinken

Donderdag 9 februari, 15.30 - 20.30 uur
Driegangenkeuzemenu restaurant Grevelingen
Kosten: € 28,50 incl. driegangenmenu; excl. 
drinken 

Woensdag 15 februari, 11.30 - 17.30 uur
Bonusritje Tholen, koffie met bolus Huys van 
Rooseveldt, Oud Vossemeer Kosten: € 19,50 

Donderdag 16 februari, 10.00 - 16.30 uur 
Speciale prijs!
Snertlunchrit langs de kust; strandpaviljoen Paal 
10, Ouddorp 
Kosten: € 11,00 excl. snertlunch en drinken 

Vrijdag 17 februari, 18.15 - 22.15 uur 
Muziekavond met pianiste Yukine Kyroki, 
St. Jacobskerk, Vlissingen Kosten: € 27,50 

Dinsdag 21 februari, 16.00 - 21.00 uur  
Driegangendiner Resto van Harte 't Gasthuis, 
Middelburg Kosten: € 13,00 incl. driegangen-
diner, excl. 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 telefoon-
nummer 06-52560982.

VRIJWILLIGERSHUIS

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.

Eind januari start eerst in Ovezande, daarna 
in Lewedorp een afvalproject. Het doel is het 
percentage restafval sterk te verminderen. In 
Nieuwdorp is deze actie succesvol: het restafval 
is er met 30% teruggebracht. 

We doen dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 
100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval 
wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaam-
heidsoogpunt: veel van wat in het restafval 
belandt kan nog gerecycled worden of een 
tweede leven krijgen via de kringloop of textiel-
container bijvoorbeeld.

De inwoners van de betreffende dorpen zijn 
inmiddels geïnformeerd. Heeft u echter een 
nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de 
informatie niet bezorgd worden. 

Wilt u deze alsnog ontvangen, dan kunt u dit 
melden via mailadres 
nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij 
onze receptie: 0113-23 83 83. 

AFVALPROJECT TOEZICHT 
AANBIEDEN AFVAL: START IN 
OVEZANDE EN LEWEDORP

Gemeente Borsele besteedt aandacht aan de watersnoodramp door een fototentoonstelling. In 
de maand februari wordt een selectie van 50 foto’s uit ons archief tentoongesteld in de hal van het 
gemeentehuis. Iedereen is welkom om deze tentoonstelling te komen bekijken.

FOTOTENTOONSTELLING WATERSNOODRAMP GEMEENTEHUIS

Bent u mantelzorger en woont u in de gemeente Borsele? Geef uw gegevens door aan 
VrijwilligersHuis Borsele. Wij komen graag met u in contact!

Inschrijven als mantelzorger 
Als u zich inschrijft, nemen wij u op in ons mantelzorgbestand en nodigen u uit voor activiteiten en 
bijeenkomsten. Ook ontvangt u eens per jaar een attentie voor de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast 
kunt u altijd bij ons terecht met vragen over mantelzorgondersteuning of voor een luisterend oor. Wij 
denken graag met u mee! Inschrijven kan via onze website www.vrijwilligershuis.nl. Ook jonge man-
telzorgers (vanaf 6 jaar) kunnen zich laten registreren. 

Wanneer bent u mantelzorger?
U bent mantelzorger als u meerdere uren per week zorgt voor iemand in hun directe omgeving met 
een chronische ziekte, beperking psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteunings-
behoefte. Dat kan een ouder zijn, uw partner, een broer of zus, maar ook een vriend of goede buur. Het 
zorgen voor een ander ervaart u misschien als normaal en het geeft ook voldoening, maar het kan ook 
zwaar zijn. Hulp vragen kan lastig zijn, maar het is belangrijk om dit wel te doen als de zorg u te veel 
wordt. U kunt bij het VrijwilligersHuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Samen zoeken 
we een oplossing voor uw vraag. U kunt ons bereiken via 0113-311999 of info@vrijwilligershuis.nl.

MANTELZORGER, NEEM CONTACT OP MET HET VRIJWILLIGERSHUIS!



 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

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op 
donderdag 2 februari 2023 om 19.00 uur. De raadsvergadering is vanaf 20.00 uur openbaar toegan-
kelijk en 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. 

19.00 uur
 1. Opening besloten raadsvergadering  (niet openbaar: alleen toegankelijk voor raadsleden)
 2.  Advies van de vertrouwenscommissie inzake de herbenoemingsprocedure van burgemeester 

Dijksterhuis
 3. Sluiting besloten raadsvergadering

20.00 uur
 4.  Heropening van de raadsvergadering (openbaar)
 5. Spreekrecht publieke tribune
 6. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
 7. Ingekomen stukken / klankbordgroepen 
 8. Terugkoppeling besluit in de herbenoemingsprocedure van burgemeester Dijksterhuis 
 9.  Voorstel om in te stemmen met de gevormde raadswerkgroep om te komen tot een procesbeschrij-

ving in het kader van grootschalige energietransitie & leefkwaliteit Borsele

 
 10.  Voorstel om in te stemmen met de participatienota ‘Samen Denken, Samen doen. Participatie 

binnen gemeente Borsele.’  
 11.  Voorstel om kennis te nemen van het eindrapport i-Visie van de gezamenlijke Bevelandse gemeen-

ten en het vaststellen van de speerpunten van de i-Visie  
12.  Voorstel om in te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, 

groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2023-2027  
13.  Voorstel in het kader van het Masterplan Nieuwdorp
14.  Voorstel tot het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van € 87.500 voor de realisatie 

van een parkeerterrein aan de Boomgaardstraat in ’s-Gravenpolder, waarvan   € 40.000 wordt inge-
bracht door Beveland Wonen 

15. Vragenuurtje
16. Sluiting

Heinkenszand, 17 januari 2023

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023

Donderdag 2 februari houden VrijwilligersHuis Borsele en GR de Bevelanden weer een inloop-
spreekuur in het VrijwilligersHuis in Heinkenszand. Iedereen kan van 9.00 tot 12.00 uur binnenlo-
pen met vragen over inkomen en Wmo-voorzieningen. 
Er zijn dan klantmanagers Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden aanwezig om vragen te beantwoor-
den over bijvoorbeeld regelingen voor mensen met een laag inkomen, vervoer, wonen en huishoude-

lijke hulp. Zij kunnen u ook helpen om toeslagen en regelingen aan te vragen, als u daar recht op heeft. 

U bent iedere eerste donderdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom bij het 
VrijwilligersHuis in het gemeentehuis van Heinkenszand (Stenevate 10). Kom gerust langs, ook als u er 
niet helemaal zeker van bent of uw vraag bij dit spreekuur past. We denken graag met u mee!

INLOOPSPREEKUUR VOOR VRAGEN OVER INKOMEN EN WMO-VOORZIENINGEN

 1  Opening
  De heer van 't Westeinde (CDA) is afwezig.
 2 Spreekrecht publieke tribune
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
 3  Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
   De raad neemt kennis van het eindrapport onderzoek Intervence en de reactie van de rekenkamerfunc-

tie van de gemeente Borsele.
 5  Afscheid van de kinderburgemeester 2022 en kennismaking met de kinderburgemeester 2023 

(portefeuille burgemeester Dijksterhuis)
   De raad dankt Thomas Heijboer voor zijn werkzaamheden als kinderburgemeester van de gemeente 

Borsele en wenst Ayden Courtin veel succes en plezier als nieuwe kinderburgemeester 2023.
 6  Voorstel om in te stemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein 

Drieweg, Nisse, 2022" (portefeuille wethouder Weststrate)
   1.  Niet tegemoet te komen aan de ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

'Bedrijventerrein Driewegen, Nisse, 2022'. Dit op basis van de Overwegingen/Reactie zoals opgeno-
men in de bijlage van het raadsvoorstel.

  2.  In te stemmen met de in dit raadsvoorstel voorgestelde ambtshalve aanpassingen/wijzigingen in de 
Toelichting, bijlage 3 (Archeologisch Advies), bijlage 8 (Stikstofdepositie) en op de Verbeelding.

  3.  Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022’ (NL.IMRO.0654.BPBTDWN2022-0003) 
met inachtneming van hetgeen hierboven onder 1. en 2. genoemde, gewijzigd vast te stellen.

  4.  Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie de bijbehorende ondergrond vast te stellen, 
zoals deze op het moment van dit besluit geldt.

  5.  Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro, aangezien dit in casu niet 
vereist is.

   De fractie van D66 stemt tegen. De VVD fractie onthoudt zich van stemming.
 7  Voorstel tot het vaststellen van de ‘Verordening Starterslening gemeente Borsele 2022’ (porte-

feuille wethouder Weststrate)
   de ‘Verordening Starterslening gemeente Borsele 2022’ vast te stellen.
 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 milieus-
traten in Zeeland en in te stemmen met de memo ‘Onderzoeksvragen nader onderzoek en uit-
werking van regionale spreiding’ en in te stemmen met nader onderzoek en uitwerking van de 
regionale spreiding (portefeuille wethouder Weststrate)

   Het door de VVD ingediende amendement om de inzienswijze aan te passen, wordt unaniem aangeno-
men. In de aangepaste zienswijze wordt aangegeven dat de raad nog onvoldoende informatie heeft om 
in te stemmen met het principe van regionale spreiding van milieustraten in Zeeland zoals bedoeld in 
het rapport RHDV.

  1.  Een zienswijze in te dienen op het voorstel van het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. waarin kenbaar 
wordt gemaakt dat de raad op dit moment nog onvoldoende informatie heeft om in te stemmen met 
het principe van regionale spreiding van milieustraten in Zeeland zoals bedoeld in het rapport RHDV.

  2.  In te stemmen met de memo ‘Onderzoeksvragen nader onderzoek en uitwerking van regionale 
spreiding.’

  3.  In te stemmen met het uitvoeren van nader onderzoek en uitwerking van regionalespreiding ten 
behoeve van definitieve besluitvorming met inachtneming en onder voorwaarden zoals verwoord in 
de memo ‘Onderzoeksvragen nader onderzoek en uitwerking van regionale spreiding.’

 9  Voorstel om in te stemmen met de Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025 ‘Samen het ongewone 
gewoon maken’ (portefeuille wethouder Van de Plasse)

   de Lokale Inclusie Agenda Borsele 2023-2025 met de titel ‘Samen het ongewone gewoon maken’ vast te 
stellen.

10  Voorstel om kennis te nemen van de memo voor de aanpak van het actiepunt ‘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 (por-
tefeuille wethouder Van de Plasse)

  1.  Kennis te nemen van de memo voor de aanpak van het actiepunt ‘Leefbaarheid - A’ en deactiepunten 
‘Onderwijs cultuur en sport’, in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en 
daad'.

  2.  In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 171.500, ten laste van het uitvoe-
ringsbudget van het programma 'Schakelen met raad en daad', ten behoeve van de actiepunten 
genoemd onder beslispunt 1. De fractie LPB stemt tegen punt 2.

11 Vragenuurtje
   De heer Verkuil (SGP/CU fractie) dient namens alle fracties een motie vreemd aan de orde van de dag in, 

om samen met andere relevante organisaties en initiatieven, over de viering van de herdenking van de 
80 jarige bevrijding. Het college wordt in deze motie verzocht uiterlijk in december 2023 hiervoor een 
plan op te stellen. De motie wordt aangenomen unaniem aangenomen.

12 Sluiting

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 12 JANUARI 2023


