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Op donderdag 9 maart 2023 vindt er een kader-
stellende raadsbijeenkomst plaats over de 
woningbouw in de gemeente Borsele. Deze bij-
eenkomst start om 20.00 uur.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raads-
boerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate 9 in 
Heinkenszand. U bent van harte welkom om 
deze bijeenkomst bij te wonen. 

Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen? Kijk dan 
op https://borsele.raadsinformatie.nl/.

RAADSBIJEENKOMST 9 MAART

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.

WWW.BORSELE.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, eventuele kosten voor 
lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.

Zaterdag 4 maart, 12.30 - 18.00 uur 
Concert Zeeuwse Accordeonvereniging 
Concertina, Randhof Goes 
Kosten: € 6,00 

Dinsdag 7 maart, 10.00 - 17.30 uur 
Baronieroute Brabant: Rijsbergen, Breda
 (Mastbos), Ulvenhout, Chaam, Alphen 
Kosten: € 21,00 incl. koffie/thee en lekkers. 
Neem een lunchpakket mee!

Woensdag 8 maart, 08.30 - 18.00 uur 
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede  
Geen invalidentoilet! Kosten: € 36,00 incl. koffie 
en drankje, warme maaltijd excl. dranken; incl. 
bingo; excl. verloting

Vrijdag 10 maart, 10.00 - 15.30 uur 
Pannenkoekenlunch Lunchroom
't Dorpsplein, Renesse 
Geen invalidentoilet; wel een breed toilet.  

Kosten: € 10,00  excl. lunch en drinken  

Dinsdag 14 maart, 12.00 - 18.00 uur 
Rit Brabant met bezoek aan Vlasserij en 
Suikermuseum, Klundert Kosten: € 22,50 

Woensdag 15 maart, 12.30 - 17.30 uur  
Seniorenmirreg 't Kerkje Ellesdiek Kosten: € 11,50 

Zaterdag 18 maart, 12.00 - 18.00 uur 
Voorstelling over Annie M.G. Schmidt 
’t HuisTheater, VCB Lammerenburg, Vlissingen 
Kosten: € 27,50 

Dinsdag 21 maart, 11.15 - 16.30 uur 
Rondje Walcheren met High Tea, Fletcher 
Zuiderduin Beachhotel, Westkapelle 
Geen invalidentoilet!  Kosten: € 25,00 

Donderdag 23 maart, 10.00 - 17.30 uur  
Winkelcentrum Sterrenburg, Dordrecht.  Neem 
een lunchpakket mee! Kosten: € 24,75 

Vrijdag 24 maart, 10.00 - 15.30
Maaltijd met Hollandse pot, restaurant Het Cuypje, 
Sas van Gent Kosten: € 14,50 incl. Hollandse 
maaltijd, excl. koffie/thee en fris  

Zondag 26 maart, 12.30 - 17.30 uur 
Zeeuwse formatie: Champagne and Wine, 
Amerikaanse folk- en blues, 't Kerkje Ellesdiek
Kosten: € 13,00

Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50

Woensdag 29 maart, 10.00 - 15.30 uur  
Lunch bij restaurant De Nieuwe Ram, Halsteren 
Kosten: € 11,00  excl. lunch en drinken

Vrijdag 31 maart, 15.30 -  20.30 uur  
Driegangen keuzediner, Eeterij Polly's, Goes  
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 27,50 incl. driegangenmenu; 
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 telefoonnummer 
06-52560982. 

VRIJWILLIGERSHUIS

Op zondag 5 maart organiseert Borsele Beweegt 
een ATB-/Graveltocht, een wandeltocht én een 
DELTA Dikke Bandenrace. Inschrijven, start en 
finish zijn bij Brasserie Stelleplas, Stelleweg 5 in 
Heinkenszand.

ATB-/Graveltocht
Deze toertocht gaat over de vernieuwde MTB-
route door het Landschapspark Borsele.
De route is recent volledig opnieuw bewegwijzerd. 
Bovendien is de route nog leuker en aantrekkelij-
ker gemaakt! Deelnemers kunnen kiezen uit de 
volledige route (43 km) of de verkorte route (16 
km). Hierdoor is de ATB-/Graveltocht geschikt 
voor jong en oud en voor ervaren en minder 
ervaren fietsers. Onderweg kan een tussenstop 
ingelast worden bij Natuurmonumenten aan de

Zwaakse Weel. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur bij 
Brasserie Stelleplas. Starten kan tussen 8.00 uur 
en 9.30 uur.

Wandeltocht
Naast fietsen kan er op deze dag ook gewandeld 
worden door het mooie Landschapspark Borsele! 
De route is ongeveer 6 km lang en daardoor 
eveneens geschikt voor jong en oud en ervaren 
en minder ervaren wandelaars. Inschrijven kan 
vanaf 7.30 uur bij Brasserie Stelleplas. Starten kan 
tussen 8.00 uur en 11.00 uur. 

DELTA Dikke Bandenrace
De jongste jeugd (t/m 12 jaar) kan deze dag vanaf 
11.00 uur (ook) deelnemen aan de DELTA Dikke 
Bandenrace. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf

10.00 uur bij Brasserie Stelleplas. 
Er wordt gestreden in verschillende leeftijdscate-
gorieën. Deelname is gratis! Na afloop krijgen alle 
deelnemers een leuk aandenken.
Let op! Neem je eigen fiets mee! Heb je zelf een 
helm? Neem die dan ook mee!
Als je geen helm hebt, is dat ook geen probleem; 
dan kan je er gratis eentje van ons gebruiken.
De kosten voor deelname aan de ATB-/Graveltocht 
en de wandeltocht bedragen € 5,- per persoon.
Dit is inclusief één consumptie. Kinderen t/m 12 
jaar nemen gratis deel aan alle activiteiten. 

Let op! Er kan alleen met PIN betaald worden!
 
De opbrengst van deze sportieve dag gaat volledig 
naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

ATB-/GRAVELTOCHT, WANDELTOCHT ÉN DELTA DIKKE BANDEN RACE OP 5 MAART IN HEINKENSZAND

Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, 
het gaat vaker harder regenen met overstro-
mingen en ander overlast tot gevolg. Deze kli-
maatverandering vraagt om een andere aanpak 
van regenwater. Ook de gemeente Borsele wil 
zich inzetten voor een beter klimaat. Daarom 
kunnen inwoners vanaf 6 maart een tegoedbon 
aanvragen om met korting een regenton aan te 
schaffen.  

Regenton
Met een regenton vangt men regenwater op. Op 
die manier wordt het riool ontlast tijdens hevige 
regenbuien. De inhoud van een regenton varieert 
van 80 tot 800 liter. Met het opgevangen regenwa-
ter kunnen inwoners hun tuin- en kamerplanten 
bewateren. Wist u dat regenwater beter voor uw 
planten is dan leidingwater? Leidingwater bevat 
vaak relatief hoge kalkconcentraties. Regenwater 
heeft een lage pH-waarde (zuurgraad), waardoor

er vrijwel geen schadelijke bacteriën in leven. 
Voor meer informatie over de werking van een 
regenton kunnen inwoners kijken op de website 
van Zeeland verandert mee 
(www.zeelandverandertmee.nl). 

Actie
Ook de gemeente Borsele biedt haar inwoners de 
kans om (met korting) een regenton naar eigen 
keus aan te schaffen. Inwoners kunnen vanaf 6 
maart een tegoedbon aanvragen via de website 
www.borsele.nl/regenton of telefonisch via 
0113-238383. U kunt aangeven bij welke onderne-
mer uit de gemeente u de regenton wilt aanschaf-
fen: de Hubo in s’-Gravenpolder of de Welkoop in 
’s-Heerenhoek. U ontvangt dan thuis een tegoed-
bon ter waarde van 50 euro. Deze is vanaf 6 april 
in te leveren bij de winkel van uw keuze. Er is 
een beperkt aantal tegoedbonnen beschikbaar. 
Op=op.

REGENTONNENACTIE: SCHAF EEN REGENTON AAN MET KORTING!


