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foto Bram Boone

MARIAN WILLEBOER-GOEREE WINNAAR FOTOWEDSTRIJD FEBRUARI 
“BORSELE OP Z’N MOOIST”

Deze sprookjesachtige foto van de Ruigendijk in Driewegen is gemaakt door Marian Willeboer-Goeree. 
Met deze foto won ze de fotowedstrijd van februari.

Wat vindt u het allermooist aan Borsele? Is het de rustige natuur, zijn het de 
inwoners, één van de dorpskernen of misschien 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

23 maart 2023
Op donderdag 23 maart 2023 gaat de raad op 
werkbezoek naar het havengebied.

Er vindt deze avond géén bijeenkomst plaats in 
de raadszaal. Dit werk bezoek is niet digitaal te 
volgen.

30 maart  2023
18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de 
gemeenteraad, belast met de agendavorming 
en de advisering over de werkwijze van de raad. 
Deze vergadering vindt maandelijks plaats. 
Vastgestelde verslagen kunt u vinden op 
www.borsele.nl.

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft  
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en 
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om orga-
nisatorische redenen dient u vóór 29 maart 
2023 12.00 uur een afspraak te maken bij het 
secretariaat (Ilona Vermue/Manon de Cock 
(0113 238487).

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMSTEN

BORSELE START MET DIGITALE NIEUWSBRIEF OVER ONTWIKKELINGEN 
GROOTSCHALIGE ENERGIETRANSITIE

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.

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).

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, koff ie/thee en 
ellesdiekje

Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50 incl. bingo, een koff ie/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

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.

BEDANKT VOOR JE GFT: DAAR KUNNEN WE WAT MEE!

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

Er staat de komende tijd veel te gebeuren in 
de gemeente Borsele als het gaat om groot-
schalige energieprojecten; aanlanding van 
Wind op Zee, waterstof, kerncentrales, etc. 
Om inwoners – en andere geïnteresseerden - 
te informeren over alle ontwikkelingen in het 
kader van de grootschalige energietransitie in 
het gebied start de gemeente Borsele met een 
digitale nieuwsbrief.

De aanlanding van Wind op Zee-parken, een 
nieuwe 380kV-lijn door het landschap, de zoek-
tocht naar een locatie voor een nieuw hoogspan-
ningsstation in het Sloegebied, een waterstof-
netwerk, het langer openhouden van de huidige 
kerncentrale en mogelijk twee nieuwe, grotere 
kerncentrales. Alle nationale ambities op het 
gebied van de energietransitie zijn fysiek zicht-
baar en voelbaar in de gemeente Borsele. Het 
maakt de gemeente de meterkast van Nederland. 
Via de digitale nieuwsbrief wil Borsele inzicht 
geven in alle procedures, trajecten en initiatie-
ven die er in de gemeente (gaan) lopen. Borsele 
wil ook informatie delen over bijeenkomsten 
die de gemeente – eventueel ook met andere 
(overheids-)organisaties – gaat organiseren. 
Daarnaast gebruikt de gemeente het extra com-
municatiemiddel ook om inwoners te infor-
meren over hoe de gemeente de belangen van 

inwoners in gesprekken met het Rijk wil behar-
tigen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente samen 
met inwoners wil komen tot een pakket van 
Borselse voorwaarden. Deze voorwaarden wil de 
gemeente inzetten als het Rijk over nieuwe ont-
wikkelingen in het kader van de energietransitie 
met de gemeente komt praten. 

Inschrijven
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan via 
www.borsele.nl/nieuwsbrief. De gemeente 
streeft  er naar minimaal één keer per maand een 
nieuwsbrief te verzenden. Ook komt op de web-
pagina een archief met alle verzonden nieuws-
brieven. Naast de digitale nieuwsbrief blijft  de 
gemeente ook haar andere kanalen, zoals het 
Borsels Bulletin en de website, inzetten om te 
communiceren over alle ontwikkelingen.



 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

Seniorenraad Borsele organiseert donderdag 4 mei een koers-
baltoernooi in de Zwake in 
’s-Gravenpolder. Koersballers uit de gemeentes Borsele, Kapelle 
en Goes zijn van harte welkom. 

Ook deze keer spelen we weer  één tegen één in plaats van in team-
verband. Zo hoeven deelnemers tussendoor niet lang te wachten. 
Daarnaast is er geen minimumaantal van vijf deelnemers per dorp 
meer, dus iedereen kan zich aanmelden. 

Dit toernooi vindt plaats in sporthal de Zwake in ‘s-Gravenpolder.
Koersballers uit de gemeente Borsele en Goes zijn van harte welkom 
bij dit toernooi. Het toernooi begint om 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 
uur. Wethouder Marga van der Plasse overhandigt rond 15.00 uur de 
winnaars hun welverdiende prijs. 

Lunch
Tijdens de middagpauze is het mogelijk om een lunch te bestellen. 
Deze lunch bestaat uit een broodje ham of kaas (€ 2,65), soep (€ 2,25)

en/of fruit (€ 1,15). U mag uiteraard ook zelf uw lunch meenemen.

Aanmelden
Het is de bedoeling dat iedereen zich individueel aanmeldt, niet 
zoals eerdere jaren als team. De reden hiervoor is dat we nu ieder-
eens gegevens nodig hebben, omdat we nu één tegen één spelen en 
niet meer in teamverband. 
Aanmelden kan tot 28 april via de website www.vrijwilligershuis.nl 
of telefoonnummer 0113-311999.

KOERSBALTOERNOOI IN ’S-GRAVENPOLDER VOOR BORSELE, KAPELLE EN GOES

Houd je van bewegen en wil je inwoners van 
Heinkenszand en ’s-Gravenpolder helpen in 
beweging te komen? Borsele beweegt zoekt vrij-
willigers die het leuk vinden om te helpen bij de 
trainingen in de beweegtuinen.

De trainingen zijn in:
- Heinkenszand: maandag 13.30-14.30 uur, 
beweegtuin bij de Fonteyne.
- ’s-Gravenpolder: maandag en donderdag 11.30 
– 12.30 uur beweegtuin bij de Zwake.

Hoe ziet een training eruit?
We starten met een stuk wandelen. Daarna doen 
we oefeningen in de beweegtuin voor spier-
kracht, balans en conditie. We sluiten de training 
vaak af met een spel.

Wat ga je doen?
Samen met een medewerker van Borsele 
Beweegt en andere vrijwilligers zorg je voor een-
uurtje bewegen voor de deelnemers. Je wandelt 
mee. 

Je helpt de deelnemers bij de oefeningen en de 
spelvormen. Als je het leuk vindt om zelf training 
of een deel van de training te geven, is dat ook 
mogelijk. 

Meer weten?
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact 
op met buurtsportcoach Erwin Franse, 
tel: 06- 38 72 07 28 of stuur een mailtje naar 
borselebeweegt@borsele.nl Je mag natuurlijk 
ook een keer komen kijken.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS TRAINING BEWEEGTUIN HEINKENSZAND EN 
’S-GRAVENPOLDER

VrijwilligersHuis Borsele organiseert zaterdag 
15 april een ontmoetingsbijeenkomst in 
‘s-Gravenpolder voor jonge mantelzorgers.
Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 
jaar die zorgen voor een naaste zijn van harte 
welkom. We maken er een gezellige ochtend 
van, waarbij ontmoeting en ervaringen uitwis-
selen centraal staan. Je kunt verhalen delen en 
van elkaar leren, bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt 
dat je ook tijd genoeg hebt om zelf te ontspan-
nen. De bijeenkomst begint om 10.00 en duurt 
tot ongeveer 12.00 uur en vindt plaats in de 
Inloop, Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder. 
Aanmelden kan tot vrijdag 14 april via info@vrij-
willigershuis.nl of 0113-311999. 

Wat zijn jonge mantelzorgers?
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren 
(van zes tot vierentwintig jaar) in Nederland 
groeit op met iemand in hun directe omgeving 
met een chronische ziekte, beperking psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en/of andere onder-
steuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een 
broer of zus, maar ook een grootouder of goede 

buur. Het zorgen voor een ander ervaren deze 
jongeren als normaal en het geeft ook voldoe-
ning, maar het kan ook zwaar zijn. Zo maken zij 
zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leef-
tijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg 
en aandacht voor zichzelf. 

Ondersteuning voor jonge mantelzorgers
De meeste jonge mantelzorgers vinden hulp 
vragen lastig. Wanneer de zorg je te veel wordt, is 
het goed om hierover te praten of hulp te zoeken. 
Woon je in de gemeente Borsele, dan kun je bij 
het VrijwilligersHuis terecht voor een luisterend 
oor, informatie, advies en ondersteuning. 

Samen kunnen we zoeken naar een oplossing 
voor de vraag die jij hebt. Ook kun je je op de 
website van het Vrijwilligershuis registreren als 
mantelzorger. We houden je dan op de hoogte 
van activiteiten en bijeenkomsten voor man-
telzorgers. Meer informatie is te vinden op onze 
website www.vrijwilligershuis.nl. 
Je kunt ons ook bereiken via 0113-311999 of 
info@vrijwilligershuis.nl.

BIJEENKOMST IN ‘S-GRAVENPOLDER VOOR JONGE MANTELZORGERS OP 15 APRIL


