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Op zaterdag 25 maart is de Zeeuwse com-
postdag. Die dag ontvangen bezoekers van 
de milieustraten een gratis zak compost bij 
een bezoek aan de Zeeuwse milieustraten. Dit 
als bedankje voor het scheiden van GFT afval 
(groente-, fruit-, tuinafval en etensresten). 
Van dit GFT-afval maken we Zeeuwse compost, 
een bodemverbeteraar. Het Zeeuwse compost 
wordt gebruikt in de landbouw, bij tuinders en 
particulieren.

Schoon GFT
GFT-afval is een waardevolle grondstof. Het is 
daarom belangrijk om GFT-afval te scheiden 
zodat we er mooie compost van kunnen maken. 
Ook is het belangrijk dat er geen ander afval in 
het GFT zit. Plastic en glas composteren niet en 
we willen ook niet dat dit in de bodem terecht 
komt.
Daarnaast komt GFT dat niet gescheiden wordt 
bij het restafval en gaat de verbrandingsoven in. 
Dat is slecht voor het milieu en duurder dan ver-
werking tot compost.

Zeeuwse compostdag 25 maart
Op de Zeeuwse milieustraten van de Zeeuwse 
Reinigingsdienst krijg je bij een bezoek zaterdag

25 maart een gratis zak compost. De Zeeuwse 
milieustraten zijn op dan open van 9.00 tot 15.00 
uur.
Heb je nog meer compost nodig? Het hele jaar 
door kan je zelf gratis compost komen scheppen.

Wist je dat je bij de milieustraten bijna altijd gratis 
compost kunt scheppen? 
Zelf compost gaan maken of tips voor scheiden 
van GFT lees je op
www.olazzeeland.nl/compostdag

BEDANKT VOOR JE GFT: DAAR KUNNEN WE WAT MEE!

Van donderdag 13 tot en met vrijdag 21 april organiseren we de tweede 
‘Borsele drinkt water’ week. Een week lang promoten we water drinken. 
We doen dit omdat water drinken belangrijk is in een gezonde leefstijl. 
Kraanwater is gezond, goedkoop en gemakkelijk te krijgen. In de ‘Borsele 
drinkt water week’ hebben we een challenge op scholen en kinderopvang. 
We dagen ze uit om een week lang water te drinken met de kinderen. We 
komen naar verenigingen, activiteiten, bibliotheek en andere plaatsen 
om informatie te geven en water uit te delen. En we dagen jong en oud uit om deze week (meer) water 
te drinken. Heb je een activiteit in die week en wil je dat we water drinken komen promoten? Neem 
dan contact op met Marianne de Kok (JOGG-regisseur), via jogg@borsele.nl of 06-25 69 40 76. 

De ‘Borsele drinkt water week’ is een activiteit in het kader van JOGG-Borsele. Borsele is JOGG-gemeente, 
JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat de jeugd in Borsele 
opgroeit in een gezonde leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes gemakkelijk en heel 
normaal is.

‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK, 13 TOT EN MET 21 APRIL 

In twaalf kernen van de gemeente Borsele 
is al een wandelgroep. Wordt Lewedorp de 
dertiende?
De wandelgroep wandelt wekelijks ongeveer 
één uur. Iedereen kan meedoen. We houden 
rekening met het niveau van alle wandelaars. 
Een vrijwilliger of de groep bepaalt samen 
welke route er gewandeld wordt. Deelname is 
gratis. 

Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon mee 
komen wandelen. Maandag 27 maart is de 
eerste wandeling. We beginnen om 9.30 uur bij 
de ingang van ‘De Kraayert’ (Deltastraat 2). 

We sluiten de wandeling af met een gratis 
kopje koffie of thee in de recreatiezaal van ‘De 
Kraayert’. 

Buurtsportcoach Marianne de Kok van Borsele 
Beweegt regelt deze eerste wandeling en is ook 
aanwezig. Daarna is het de bedoeling dat de 
groep het wandelen met elkaar regelt. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met 
buurtportcoach Marianne de Kok tel: 06- 25 69 
40 76 of Erwin Franse, tel: 06- 38 72 07 28 of via 
borselebeweegt@borsele.nl. 

SAMEN WANDELEN IN WANDELGROEP 
LEWEDORP. LOOPT U MEE?

Wilt u meer contacten, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Maakt u zich zorgen over een 
dorpsgenoot? Of zoekt u hulp bij het opzetten van een ontmoetingsmogelijkheid in uw dorp? Neem 
gerust contact op met de welzijnswerker van uw dorp!

Elk Borsels dorp heeft een eigen welzijnsmedewerker. U kunt bij hem of haar terecht met alle vragen 
die u hebt op het gebied van zorg en welzijn. Aarzel niet om contact op te nemen voor hulp, advies of 
een luisterend oor. We vinden het belangrijk dat wanneer iemand hulp nodig heeft, hij die ook krijgt. 
Samen zorgen we voor een oplossing! 

Op de website www.vrijwilligershuis.nl/uw-dorp-in-kaart/een-welzijnsmedewerker-per-dorp  
kunt u zien wie de welzijnswerker van uw dorp is en hoe u contact met hem of haar opneemt. Ook 
kunt u bellen met het VrijwilligersHuis via 0113-311999. Blijf niet rondlopen met uw vragen, maar 
neem contact met ons op!

VRIJWILLIGERSHUIS | WELZIJNSMEDEWERKERS BORSELE VOOR ELKAAR

Opplussen loont
Hoge opstapjes? Gladde vloeren? Wilt u ook zo 
lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen? 
Dan is het verstandig om de woning met een kri-
tische blik te bekijken. Eenvoudige aanpassingen 
maken uw huis veilig en comfortabel, zodat u er 
nog jaren met plezier kunt blijven wonen.

Opplussen, voor wie?
De gemeente Borsele wil inwoners helpen bij het 
realiseren van dergelijke aanpassingen. Daarom 
is de Woon+++regeling in het leven geroepen. Het 
project is bedoeld voor mensen van 55 jaar en 
ouder en mensen met een beperking. De regeling 
geldt voor inwoners van de gemeente Borsele die 
in een eigen huis of huurhuis wonen. Naast gratis 
advies stelt de gemeente ook een kleine financi-
ele bijdrage beschikbaar voor aanpassingen. 

Wat houdt de regeling in? 
Wanneer u zich voor deze regeling aanmeldt

bij het VrijwilligersHuis, komt er een vrijwillig 
adviseur met een bouwkundige achtergrond op 
bezoek. Samen met de adviseur loopt u aan de 
hand van een inventarisatielijst de woning door. 
Hij geeft een advies op basis van de inventarisa-
tie. U kunt zelf kiezen of u het advies al dan niet 
opvolgt. Wanneer u het advies heeft opgevolgd en 
dit heeft geleid tot de aanpassing die de adviseur 
aanraadde, komt hij nogmaals op bezoek. De 
adviseur controleert of de werkzaamheden op 
een goede manier zijn uitgevoerd en vult met u 
het gereedmeldingsformulier in. Daarna wordt 
de subsidie uitgekeerd. Het maximale subsidie-
bedrag bedraagt € 1.000, -.

Aanmelden
U kunt zich voor een vrijblijvend adviesbezoek 
aanmelden via VrijwilligersHuis Borsele via tele-
foonnummer (0113) 311 999 of e-mailadres
info@vrijwilligershuis.nl.

VRIJWILLIGERSHUIS / WOON+++ REGELING

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter 
maart 
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. 
Bij elke activiteit staat vermeld wat bij de prijs is 
inbegrepen (inclusief) en wat niet (exclusief).

Donderdag 23 maart, 10.00 - 17.30 uur 
Winkelcentrum Sterrenburg
Lunchpakket mee! 
Kosten: € 24,75 incl. koffie/thee en lekkers

Vrijdag 24 maart, 10.00 - 15.30  
Speciale prijs!
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 incl. entree, koffie/thee en 
ellesdiekje

   
Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50 incl. bingo, een koffie/thee en 
lekkers    

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



 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

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.

 1  Opening
 
 2 Spreekrecht publieke tribune
   Van het spreekrecht wordt geen gebruik 

gemaakt.

 3  Vaststelling van de agenda/Orde van de 
vergadering

   De heer Sandee (PVDA) kondigt aan een 
motie vreemd aan de orde van de dag in te 
dienen. Deze motie wordt als agendapunt 12b 
toegevoegd.

 
 4  Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
   Mevrouw Koeleman (CDA) geeft aan dat 

de auditcommissie positief is over het 
Onderzoek op grond van de verordening 213a 
Gemeentewet met als titel Inzicht in gemeen-
telijk vastgoed. De raad neemt kennis van 
genoemd onderzoek.

   Mevrouw Van de Ree (D66) praat de bij over de 
klankbordgroep van GR De Bevelanden.

 
 5  Voorstel tot het vaststellen van het Integraal 

Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken
  2023-2026 (portefeuille burgemeester
  Dijksterhuis)
   De raad besluit om het Integraal 

Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-
2026 vast te stellen.

 6   Voorstel tot het vaststellen van de 
Verordening fysieke leefomgeving 
gemeente Borsele (portefeuille wethouder 
Weststrate)

   De raad besluit de Verordening fysieke leefom-
geving gemeente Borsele vast te stellen.

 
 7   Voorstel om in te stemmen met het aan-

wenden van het surplus van de bouwleges 
2022 voor inhuur op het taakveld “Wonen 
en Bouw” (portefeuillehouder wethouder 
Weststrate)

  1.  Tijdelijke extra personeelscapaciteit extern 
in te huren voor het taakveld ‘Wonen en 
Bouw’, voor vooralsnog 4 FTE.

  2.  Voor de inhuur zoals bedoeld onder beslis-
punt 1 een bedrag van € 240.000 beschik-
baar te stellen uit het algemeen weerstand-
vermogen als gevolg van meeropbrengsten 
van de bouwleges 2022.

 
 8   Voorstel om in te stemmen met de 

Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Borsele (portefeuille wet-
houder Van de Plasse)

  1.  In te stemmen met de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente 
Borsele.

  2.  In te stemmen met de toelichting op de 
Wmo-verordening.

  3.  In te stemmen met de inwerkingtreding van 
de Wmo-verordening op 1 april 2023.

  4.  De huidige Wmo-verordening in te trekken 
per 1 april 2023. 

  5. De Wmo-verordening te publiceren.

 9  Voorstel om in te stemmen met de aanbe-
stedingsstrategie en de tijdelijke afspraken 
over het opdrachtgeverschap en de bekos-
tiging van Beschermd Wonen (portefeuille 
wethouder Van de Plasse)

   Ter voorkoming van belangenverstrenge-
ling onthoudt de heer De Jong (SGP/CU) zich 
van de beraardslagingen en stemming bij dit 
agendapunt.

  
  1.  In te stemmen met de tijdelijke afspraken 

over het opdrachtgeverschap en de bekosti-
ging van Beschermd wonen, zoals verwoord 
in de Samenwerkingsovereenkomst, 
en daarmee met:a. De vorming van een 
regiobudget.b. Het (na doordecentralisatie) 
op uniforme wijze en budget- en resultaat-
neutraal opnemen van de door de gemeen-
ten te ontvangen rijksbijdrage Beschermd 
Wonen in de begroting en de jaarstukken 
en deze te bestemmen voor het Beschermd 
Wonen.c. De afspraken over de vraag hoe 
om te gaan met een eventueel tekort of 
overschot tussen de 13 gemeenten.

  
  2.   Dit raadsbesluit geldt onder voorbehoud 

van instemming van de gemeenteraden van 
alle 13 Zeeuwsen gemeenten en geldt tot 
het moment dat een nieuwe Governance is 
ingericht en tussen partijen (aanvullende) 
partnerschapsafspraken zijn gemaakt.

 10  Voorstel om in te stemmen met het bestem-
mingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte 
Multifunctionele accommodatie, 2022” 
(portefeuille wethouder Witkam)

  1.  in te stemmen met de in dit raadsvoorstel 
voorgestelde ambtshalve aanpassingen/
wijzigingen in de Toelichting en met Bijlage 
8 (rapportage onderzoek stikstofdepositie), 
behorende bij de Toelichting;

  2.  het bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, 
gedeelte Multifunctionele accommodatie, 
2022” gewijzigd vast te stellen;

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

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

 11  Voorstel om in te stemmen met de nieuwe 
programma-indeling voor de programma-
begroting en het jaarverslag vanaf begro-
tingsjaar 2024 (portefeuille wethouder 
Witkam)

   De raad besluit om in te stemmen met de 
nieuwe programma-indeling voor de program-
mabegroting en het jaarverslag vanaf begro-
tingsjaar 2024.

 12  Vragenuurtje
   Mevrouw Van de Ree (D66) geeft aan dat 

onlangs er een oproep van de speciale 
VNambassadeur voor Water en Hygiëne en de 
Kinderombudsman is gedaan om de stoppen 
met het afsluiten van water bij gezinnen met 
kinderen. Naar aanleiding hiervan vraagt zij 
hoeveel gezinnen met kinderen en hoeveel 
huishoudens in totaal zijn er afgelopen jaar in 
Borsele afgesloten van het water? Welke policy 
hanteert Evides hierin en wordt een afsluiting 
gemeld aan onze gemeentelijke sociale dienst 
/GR De Bevelanden? Wethouder Van de Plasse 
geeft aan dat vier huishoudens zijn afgesloten 
maar direct de dag daarop weer zijn aangeslo-
ten door de openstaande vordering te betalen. 
Eén staat er nog steeds afgesloten, maar dat 
is op een vakantiepark. Daar staat niemand 
ingeschreven. Het college geeft uitvoering 
aan de Kadernota Armoede & Schulden en de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Door 
de inzet van vroegsignalering van schulden 
zetten we in op het voorkomen van grotere en 
ernstigere problemen. Onder andere Evides 
is daarbij één van onze zogeheten ‘vaste las-
tenpartners’ en meldt zodoende ook bij het 
team Vroegsignalering Van onze klantmanager 
Vroegsignalering van WIZ GR de Bevelanden 
weten we dat Evides een menselijke en sociale 
incasso(procedure) heeft. Evides geeft de 
inwoner bijna altijd de ruimte om een regeling 
te treffen of om mee te denken in de desbetref-
fende situatie. Soms neemt Evides contact op 
met klantmanager om te sparren.

    De heer Schenk (CDA) vraagt aandacht voor 
het verpauperde pand aan de kruising van de

   Hoofdstraat en de Plataanweg in Ovezande.  
 Hij informeert naar de visie van het college 
over dit pand, of het college bereid is om actie 
te ondernemen als zich een kans voordoet en 
of een Leegstandsverordening zou helpen om 
verdere stappen te ondernemen. Wethouder 
Weststrate deelt de mening dat het bedoelde 
pand niet bijdraagt aan een fraai entree van 
Ovezande. Daarom is dit pand ook expli-
ciet benoemd bij de totstandkoming van het 
beleid dorpsvernieuwing en dan met name 
het onderdeel aandachtslocaties. De wethou-
der herinnert zich dat er ook een fractie was 
die een document geproduceerd heeft waarin 
dit pand ook opgenomen is. De Woningwet 
biedt het college wel wat handvatten om de 
eigenaar aan te schrijven op basis van vei-
ligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Het 
college heeft echter nog geen signalen dat op 
basis hiervan stappen ondernomen kunnen 
worden die tot succes leiden. Blijft natuurlijk 
dat we deze situatie niet willen. Daarom heeft 
het college ook beleid geformuleerd waarbij 
m.b.t. aandachtlocaties gewerkt kan worden 
met de zgn. “warme” of “koude aanpak”. Ten 
gevolge van beperkte capaciteit is echter de 
aanpak van aandachtlocaties achtergebleven. 
Zoals bij de totstandkoming van het beleid is 
geconstateerd vraagt dit veel ambtelijke capa-
citeit. De heer Schenk attendeert ook op de 
leegstandsverordening die daar mogelijk wat 
zou kunnen helpen. Gezien de aard en schaal 
van de leegstandsproblematiek in Borsele in 
het algemeen ziet het college momenteel de 
meerwaarde t.o.v. het resultaat niet als aanlei-
ding om zo’n verordening op te stellen. Uit deze 
vragen destilleert de wethouder de oproep aan 
het college om aandacht te schenken aan deze 
aandachtslocatie en kansen te benutten als die 
zich voordoen. Die handschoen neemt de wet-
houder op en zal de raad hierover informeren.

 12b.  De heer Sandee (PVDA) dient namens alle 
fracties een motie vreemd aan de orde van 
de dag in om per inwoner van de gemeente 1 
euro over te maken op giro 555 van de SHO en 
dit bedrag ten laste te brengen van het weer-
standsvermogen De motie wordt unaniem 
aangenomen.

 13  Sluiting

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 2 MAART 2023


