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Veel mensen met recht op de eenmalige ener-
gietoeslag van 1300 euro vragen die toeslag 
niet aan. Heeft u recht op de eenmalige ener-
gietoeslag maar weet u niet hoe u deze aan-
vraagt? Wij helpen u graag om dit ter plekke 
te regelen. U kunt binnenlopen op 16 en 17 
februari op de onderstaande locaties.

Iedereen kan binnenlopen 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. U bent welkom tijdens de vrije 
inloop op:
Donderdag 16 februari, bevrijdingsmuseum 
Nieuwdorp (9.00 tot 12.00 uur)
Vrijdag 17 februari, de Inloop ’s-Gravenpolder, 
Poelvoordestraat 1 (9.00 tot 12.00 uur)

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. 

Wethouder Marga van de Plasse: “Veel mensen met 
recht op de eenmalige energietoeslag van 1300 
euro vragen die toeslag niet aan. Daar brengen wij 
graag verandering in! Met hulp van onze vrijwil-
ligers van de Vrijwillige Thuisadministratie hopen 
we dat iedereen die recht heeft op deze toeslag 
deze ook echt krijgt.”

Mocht u hulp kunnen gebruiken met het aanvra-
gen van andere toeslagen of het op orde krijgen 
van uw administratie, kunt u contact opnemen 
met het VrijwilligersHuis. We helpen u graag! 
Neem gerust laagdrempelig contact op via 
0113-311999.

HULP NODIG MET HET AANVRAGEN VAN DE ENERGIETOESLAG? KOM LANGS BIJ DE INLOOPDAGEN!

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 mantelzorgondersteu-
ning of voor een luisterend oor. 

Wij denken graag met u mee! Inschrijven kan 
via onze website www.vrijwilligershuis.nl. 
Ook jonge mantelzorgers (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, beper-
king psychische kwetsbaarheid, verslaving en/
of andere ondersteuningsbehoefte. 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!

In deze foto komen 
natuur en industrie 
prachtig samen. Het 
opspattende water 
en de uitwaaierende 
wolken maken dit tot 
een foto waar de actie 
vanaf spat. De zwart-witte bewerking maakt 
de foto extra krachtig. 

Met deze inzending wint Marian Willeboer-
Goeree de maandprijs ter waarde van € 25 en 
dingt zij mee naar de jaarprijs van € 300. Het 
thema van de fotowedstrijd is dit jaar ‘Borsele 
op z’n mooist’. Wat vindt u het allermooiste 
aan Borsele? Is het de rustige natuur, zijn het 
de inwoners, één van de dorpskernen of mis-
schien onze idyllische dijkjes? Bij wat denkt u: 
dit is Borsele op z’n mooist! Zet het op de foto 
en doe mee. 

U kunt uw foto insturen via 
www.cultureleraadborsele.nl/
fotowedstrijd.

Op 23 februari 2023 vindt er geen raads-
bijeenkomst plaats in verband met de 
voorjaarsvakantie.

RAADSBIJEENKOMST  23 FEBRUARI  2023

2400 inwoners van Borsele lieten van zich horen 
in de vragenlijst van de gemeente Borsele over 
voorwaarden bij de eventuele bouw van twee 
nieuwe kerncentrales in de gemeente. Tijdens 
de Nazomer- en Midwintergesprekken in de 
dorpen spraken burgemeester Dijksterhuis en 
wethouder Weststrate ook zo’n 150 inwoners 
hierover. Een duidelijk signaal: inwoners willen 
bij de eventuele bouw van twee kerncentra-
les niet alleen de lasten, maar ook de lusten. 
Borsele gaat werk maken van een Borsels 
voorwaardenpakket. 

 Vanaf het eerste moment heeft de gemeente 
besloten niet de principiële discussie te voeren of 
men voor of tegen kernenergie is. De Rijksoverheid 
beslist immers over de inzet van kernenergie in de 
energiemix. En uiteindelijk beslist het Rijk over de 
bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borssele. 
Wel vond de gemeente het belangrijk om van 
inwoners te horen welke voorwaarden voor hen 
van belang zijn als de Rijksoverheid over 

de nieuwbouw van twee kerncentrales wil praten 
met de gemeente Borsele. Op hoofdlijnen zijn er 5 
gemene delers vanuit de inwoners:  

1. Afspraak is afspraak; hoe kunnen we de 
 nationale overheid vertrouwen dat zij de
  gemaakte afspraken nakomen?  
2.  Impact op het landschap; hoe gaan we twee 

nieuwe kerncentrales en de bijbehorende 
infrastructuur inpassen in het landschap op 
een verantwoorde wijze voor mens, milieu en 
dier?

3. Overlast; hoe minimaliseren we overlast? 
4.  Leefkwaliteit, lasten & lusten; hoe behouden 

en/of verbeteren we de leefkwaliteit en 
verdelen we de lasten en de lusten?

5.  Veiligheid; wat is veiligheid in elke fase van het 
project, hoe blijven de inwoners veilig voor, 
tijdens en na de bouwfase?

Bekijk alle opgehaalde input op 
www.borsele.nl/kernenergie. 

Bent u voor of tegen? 
Op het uitzetten van de vragenlijst onder de 
inwoners van Borsele – en in de persoonlijke 
gesprekken met inwoners - kwam meerdere keren 
terug dat men zich ook graag wil uitspreken of 
men voor of tegen kernenergie is. De gemeente 
Borsele vindt het de verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer – in dit geval de Rijksoverheid 
– om aan te tonen dat er draagvlak is voor de 
bouw van nieuwe kerncentrales. De Rijksoverheid 
is bevoegd gezag en beslist over het bouwen van 
nieuwe kerncentrales, niet de gemeente Borsele. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
heeft begin februari een vragenlijst online gezet 
zodat inwoners de kans hebben om een advies te 
geven aan de landelijke politiek over het energie-
systeem van de toekomst. In de raadpleging wordt 
ook gevraagd naar het inzetten van kernenergie. 
Dit is een mogelijkheid voor inwoners om zich 
richting de landelijke politiek uit te spreken of zij 
voor of tegen de bouw van twee nieuwe kerncen-

trales zijn. Deze vragenlijst is te vinden op 
https://energiesysteem.raadpleging.net. 

Wat zijn de vervolgstappen? 
De gemeente Borsele nodigt binnenkort inwoners, 
dorpsraden en andere belangengroepen uit 
om samen tot de juiste voorwaarden te komen 
die de basis vormen om het gesprek met de 
Rijksoverheid aan te gaan. De opgehaalde input 
uit 2022 vormt de basis om verder te gaan werken 
aan de Borselse voorwaarden. 

2400 INWONERS VULDEN VRAGENLIJST OVER NIEUWE KERNCENTRALES IN

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.
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19.00 uur: 
BESLOTEN RAADSVERGADERING
Afwezig de heer Gunter (SGP/CU)

 1.  Opening besloten raadsvergadering
  De heer Gunter (SGP/CU) is afwezig.

 2.  Advies van de vertrouwenscommissie inzake 
de herbenoemingsprocedure van burgemees-
ter Dijksterhuis

 3 Sluiting besloten raadsvergadering

20.00 uur: 
OPENING OPENBARE RAADSVERGADERING

 4.  Opening van de raadsvergadering
  *Welkom aan de heer Jansen op de Haar, 
  burgemeester Kapelle en mevrouw Slager
  op haar stagedag op de griff ie.
  *Afwezig de heer Gunter( SGP/CU).

 5.  Spreekrecht publieke tribune
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik
  gemaakt.

 6. Vaststelling van de agenda / orde van de
   vergadering
  Bij hoofdelijke stemming brengt mevrouw 
  Van de Ree als eerste haar stem uit.

 7. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
   Mevrouw Koeleman geeft  een terugkop-

peling van de laatste vergadering van de 
auditcommissie.

   De heer Van Hekken geeft  een toelichting over 
de memo omtrent Zoetwater.

 8. Terugkoppeling besluit in de herbenoemings
  procedure van burgemeester Dijksterhuis
   De voorzitter van de Vertrouwenscommissie, 

de heer Boekholt, meldt dat de raad heeft  
besloten de heer Dijksterhuis voor herbenoe-
ming voor te dragen.

 9.  Voorstel om in te stemmen met de gevormde 
raadswerkgroep om te komen tot een proces-
beschrijving in het kader van grootschalige 
energietransitie & leefkwaliteit Borsele (porte-
feuille burgemeester Dijksterhuis).

  Besluit De raad besluit:
  1.  In te stemmen met het opstellen van een pro-

cesbeschrijving voor het vertegenwoordigen 
van de belangen van inwoners, ondernemers 
en andere stakeholders binnen de gemeen-
tegrenzen van Borsele, ten aanzien van kern-
energie, grootschalige energietransitie en ter 
versterking van de leefkwaliteit in Borsele.

  2.  In te stemmen met de gevormde raadswerk-
groep en het laten opstellen van de proces-
beschrijving door het college in overleg met 
de raadswerkgroep.

  3.  De opgestelde procesbeschrijving ter besluit-
vorming voor te leggen aan de raad.

  4.  Het college te laten handelen naar bevind van 
zaken en de proactieve wijze van handelen te 
continueren.

 10.  Voorstel om in te stemmen met de participatie-
nota ‘Samen Denken, Samen doen. Participatie 
binnen gemeente Borsele.’ (portefeuille burge-
meester Dijksterhuis)

   Het amendement van D66 om een burger-
beraad als onderdeel van trede 5 en 6 zijnde 
overheidsparticipatie mee te nemen wordt niet 
aangenomen. De fractie van D66 stemde vóór 
het amendement, de overige fracties tegen. De 
raad besluit in te stemmen met de participatie-
nota ‘Samen denken, Samen doen. Participatie 
binnen gemeente Borsele’.

 11.  Voorstel om kennis te nemen van het eindrap-
port i-Visie van de gezamenlijke Bevelandse 
gemeenten en het vaststellen van de speerpun-
ten van de i-Visie (portefeuille burgemeester 
Dijksterhuis)

  1.  Kennis te nemen van het eindrapport i-Visie 
van de gezamenlijke Bevelandsegemeenten.

  2.  De vier speerpunten van de i-Visie vast te 
stellen:- We versterken het contact met 
onze klanten.- We hebben een toekomstge-
richte duurzame organisatie.- We werken 
datagedreven.- We investeren in digitale 
samenwerking

 12.  Voorstel om in te stemmen met het plan van 
werkzaamheden vooruitlopend op de herin-
richting Stenevate (portefeuille wethouder 
Witkam)

   de raad besluit in te stemmen met het plan 
om een aantal werkzaamheden rondom het 
gemeentehuis en de Stenevate uit te voeren 
vooruitlopend op de herinrichting van de 
Stenevate te Heinkenszand.

 13.  Voorstel om in te stemmen met de meerja-
renplanning voor de uitvoeringsprogramma’s 
wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor 
de periode 2023-2027 (portefeuille wethouder 
Witkam)

  De raad besluit: 
  1.  In te stemmen met de meerjarenplanning 

voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, 
groen, rioleringen en sportvelden voor de 
periode 2023-2027. 

  2.  Voor de herinrichtingsplannen in 2023 de 
volgende kredieten beschikbaar te stellen: 
- Wegen: € 800.000- Groen: € 170.000- 
Riolering: € 776.000 (waarvan € 35.000 
gedekt wordt uit de reserve IBP)

14.  Voorstel in het kader van het Masterplan 
Nieuwdorp (portefeuille wethouder Witkam)

    D66 dient een amendement in om het investe-
ringskrediet voor de uitvoering van de eerste 
fase van het masterplan Nieuwdorp vast te 
stellen op maximaal 10.000.000 euro. De 
hierbij behorende structurele last te verhogen 
overeenkomstig het maximaal gestelde bedrag 
van 10.000.000 euro én dit in de kadernota 
2024-2027 dienovereenkomstig aan te passen. 
Dit amendement wordt verworpen. De fractie 
van D66 stemt voor de overige fracties tegen.

  De raad besluit:
  1.  Het investeringskrediet voor de uitvoering 

van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp 
te verhogen door een keuze te maken voor 
optie 3 (verhoging tot €10.112.629).

  2.  De hierbij behorende extra structurele last 
voor de uitvoering van de 1e fase van het 
Masterplan Nieuwdorp te verhogen en de 
dekking hiervan mee te nemen in de kader-
nota 2024-2027; met €65.321 per jaar.

  3. De herziene projectraming 1e fase Masterplan 
Nieuwdorp vast te stellen als financiële 
leidraad bij de verdere uitwerking van de ver-
schillende deelprojecten. De D66 fractie kiest 
voor optie 4.

 15.  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 ingebracht door Beveland 
Wonen (portefeuille wethouder Witkam)

   De raad besluit in te stemmen met het ter 
beschikking stellen van een krediet ter hoogte 
van € 87.500 voor de realisatie van een par-
keerterrein aan de Boomgaardstraat in ’s-Gra-
venpolder, waarvan € 40.000 wordt ingebracht 
door Beveland Wonen.

16. Vragenuurtje
   De heer Kampstra (CDA) vraagt of er vanuit 

de RUD meer maatwerk mogelijk is tussen 
een dorpswinkel of een AH of Jumbo én of er 
gekeken wordt of het geen wat opgelegd wordt 
realistisch is binnen een bepaalde termijn? 
Wethouder Witkam deelt de zorg voor het 
wegvallen van de voorzieningen in een dorp. 
Er zijn echter meerdere factoren waarom een 
winkel er mee stopt. Het treff en van energiebe-
sparende maatregelen met een terugverdien-
tijd van minder dan 5 jaar is een verplichting 
uit het Activiteitenbesluit. Deze verplichting 
in zijn huidige vorm bestaat al sinds 2018. 
Omdat het specifieke kennis vereist en veel 
tijd vergt, is er tot op heden geen uitvoering 
gegeven aan energiecontroles. Met uitzonde-
ring van grote bedrijven die van oudsher ener-
giebesparingsplannen moeten aanleveren bij 

vergunningverlening.

   Sinds kort voert de RUD met landelijk daarvoor 
beschikbaar gestelde gelden, energiecontro-
les uit. Er wordt daarbij geen onderscheid 
gemaakt in inrichtingen. Het gaat om maat-
regelen die snel terugverdiend zijn. In minder 
dan 5 jaar. Zoals het isoleren van leidingen en 
het aanpassen van verwarmingsinstallaties en 
verlichting. De maatregelen leiden tot lagere 
energielasten op korte termijn en zijn daarmee

   toekomstbestendig. Voor kleine bedrijven 
zoals buurtsupermarkten hanteert de RUD, 
in overleg met de inrichtinghouder, ruime 
termijnen van bijvoorbeeld 7 maanden. De 
RUD speelt geen rol bij het beëindigen van 
de supermarkten in Borssele en Lewedorp. 
Hier liggen andere redenen aan ten grond-
slag. In Lewedorp heeft  nog geen energie-
controle plaatsgehad bij de supermarkt. Als 
daaraan behoeft e bestaat is de RUD graag 
bereid omwille van de beeldvorming, een 
toelichting te geven op haar taak ‘toezicht 
energiemaatregelen’.

   De heer Smits (LPB) verzoekt de wethouder in 
gesprek te gaan met het college van B&W van 
de gemeente Middelburg over de te ontstane 
verkeersoverlast en onveiligheid rondom 
Lewedorp ivm de aan te leggen vakantiewo-
ningen. Tevens verzoekt de LPB een moreel 
appél te doen op het Middelburgs college 
over de realisatie van deze plannen in relatie 
tot de stikstofproblematiek en het te kort aan 
starterswoningen. Wethouder Witkam geeft  
aan dat de raad periodiek wordt bijgepraat 
over het waterpark Veerse Meer. Het morele 
besef is indeze aan de gemeente Middelburg 
en niet aan Borsele. Het college is momenteel, 
in samenwerking met de overige wegbeheer-
ders, bezig om de gebiedsontsluitingsvisie 
voor Veerse Meer Zuid uit te werken. Naast de 
robuuste ontsluitingsvarianten, die het college 
eerder met de gemeenteraad hebben gedeeld, 
werken wij een basisvariant verder uit. De 
basisvariant is een variant met een verbetering 
van de huidige infrastructuur, zonder nieuwe 
op- en afritten op de A58.

   Financieel gezien en qua doorlooptijd is de 
basisvariant een stuk interessanter dan de 
robuuste oplossingen. Echter weten we nog 
niet of deze de knelpunten binnen het gebied 
voldoende oplost en het verkeer kan verwer-
ken. Dit wordt nu verder onderzocht op basis 
van een verkeersmodel.

 17. Sluiting

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023
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Sluit aan bij één van onze wandelgroepen en wandel mee! Samen wandelen is gezellig en een extra moti-
vatie om toch op pad te gaan. Het is een gemakkelijke manier om aan uw dagelijkse portie beweging 
te komen en het helpt u gezond en vitaal te blijven. De meeste wandelgroepen wandelen ongeveer een 
uur. Er wordt rekening gehouden met het niveau van alle wandelaars. U bent bij elke wandelgroep van 
harte welkom. 

Aanmelden vooraf is niet nodig, meewandelen is gratis. Kijk op de website www.borselebeweegt.nl
welke groepen er zijn, wanneer en welke afstand ze lopen. 

In Heinkenszand is ook een wandelgroep voor mensen die langere afstand willen lopen. Zij wandelen 
op maandag (vertrek 19.00 uur) en vrijdag (vertrek 9.30 uur) 10 kilometer. De startplaats wisselt. Neem 
hiervoor contact op met mevrouw Olivier: 06-13 22 40 74. 

Wandelt u al wekelijks met een groep in één van de kernen van de gemeente Borsele en wilt u dat de 
gegevens ook op het overzicht op onze website komen? Of heeft  u vragen over de wandelgroepen? 

Neem dan contact op met buurtsportcoach Erwin Franse, tel: 06- 38720728 of efmfranse@borsele.nl.

WANDELGROEPEN GEMEENTE BORSELE 


