
1. Opening
Afwezig mevrouw van de Ree (D66).     

2. Spreekrecht publieke tribune
De heer Verdam spreekt in over de Gebiedsgerichte 
Aanpak Borsele Oost.

3. Vaststelling van de agenda / orde van de 
vergadering

4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De raad verschuift  de brief van Stichting Zeeuws 
Platform betreff ende Stralingsrisico naar de raads-
vergadering van februari 2021. 

5. Kennismaking met de kinderburgemeester
Na vertoning van de kennismakingsfilm wenst de 
raad  kinderburgemeester Kris Rottier veel succes 
in zijn functie.

6. Voorstel om in te stemmen met het maatrege-
lenpakket en fasering GGA Borsele Oost 
De raad besluit in te stemmen met het maatrege-
lenpakket en fasering GGA Borsele Oost; met voor-
gestelde dekking voor de verkeersmaatregelen in 
de 1e fase (onder voorbehoud van goedkeuring 
door de financieel toezichthouder; met het opstar-
ten van de noodzakelijke ruimtelijke procedure 
voor de aanleg van randweg Hoedekenskerke én 
met het opstarten van de onderhandeling ter ver-
werving van de benodigde gronden voor de reali-
satie van de randweg Hoedekenskerke. 

7. Vragenuurtje
De heer Verkuil (SGP/CU) informeert naar de inspan-
ningen van het college over de zorgelijke situatie 
bij Woonlocatie De Rietkraag in Heinkenszand 
waar onrust door jongeren is ontstaan. Onrust die 
ervoor zorgt dat bewoners van de Rietkraag, en 
hun ouders, zich niet veilig voelen en bezorgd zijn 
over de toekomst. De heer Dijksterhuis antwoordt 
dat deze locatie de aandacht heeft . De jongeren-
werker heeft  de nodige inzet verricht. Hij heeft  de 
locatie en omgeving vaker meegenomen in zijn 
avondrondes. Hij is met alle betrokken partijen 
in gesprek geweest, zoals de locatiemanager, de 
omliggende scholen en de familieraad van de 
Rietkraag.  Ook aanwezige jongeren zijn door hem 
aangesproken. We hebben de problematiek ook 
besproken met de politie. De politie heeft  de afge-
lopen tijd extra aandacht gehad voor de locatie. 
Een aantal jongeren zijn thuis bezocht, waarbij 
ook met ouders is gesproken. In de voorbereiding 
op oud en nieuw hebben we de locatie als hotspot 
benoemd. Dit betekent dat dit een aandachtsloca-
tie was voor onze BOA’s  en de politie.Onlangs is 
met politie afgesproken om binnenkort samen met 

betrokkenen in gesprek te gaan en een plan op te 
stellen om de overlast verder aan te pakken. Hierbij 
zullen we kijken naar toezicht, inrichting van de 
omgeving, maar ook naar de verantwoordelijkheid 
van de ouders en weerbaarheid van de omgeving. 
De heer Van t Westeinde (CDA) dankt het college 
voor de uitvoering die zij hebben gegeven aan 
het initiatief van de fracties van CDA en SGP/CU 
om tijdens de jaarwisseling de kerkklokken te 
laten luiden. Hij vraagt of het college hier een jaar-
lijks terugkerende traditie van te maken. De heer 
Dijksterhuis antwoordt positief tegen het idee te 
staan maar even wil onderzoeken wat de mogelijke 
inns en outs zijn. 
Mevrouw Koeleman (CDA) vraagt of het college in 
beeld heeft  hoeveel mensen betrokken zijn in de 
toeslagenaff aire inzake de kinderopvangtoeslag 
en of, indien nodig, deze mensen worden onder-
steunt. Wethouder Van de Plasse antwoordt dat 
het vier gezinnen uit gemeente Borsele betreft . Er 
kunnen nog meer meldingen binnenkomen, maar 
dit zijn de aantallen die nu bekend zijn. 
•  Bij een van de gezinnen is inmiddels ondersteu-

ning ingezet. 
•  Er is afgesproken dat de procescoördinatoren 

CJG aanspreekpunt zijn en actie ondernemen 
als er meldingen binnenkomen en  hulp nodig 
is.

• Denk b.v. aan schuldenproblematiek. 
•  Het kan overigens zo zijn dat de meldingen bij 

GR de Bevelanden binnenkomen. Dan pakken 
zij deze casus natuurlijk op.

De heer Kampstra (CDA) dient een motie vreemd 
aan de orde van de dag in, mede ondertekent door 
de LPB fractie,  waarin het college wordt opgeroe-
pen de provincie aan te spreken om flexibel in te 
spelen op de veranderende trends op de woning-
markt en, wanneer er vraag naar is, nieuwbouw 
op kleine kernen mogelijk te maken. Deze motie 
wordt unaniem aangenomen.
8. Sluiting
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foto Bram Boone

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. In verband met 
beperkende maatregelen rondom corona vindt 
het raadsleden spreekuur momenteel schrift elijk 
plaats. Uw bijdrage voor dit spreekuur kunt u vóór  
26 januari 2021 mailen naar info@borsele.nl t.a.v. 
de griff ier.

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST 28 JANUARI 2021

De laatste maandwinnares van 2020 maakte een 
mooie foto van het kunstwerk van Loes Hebink 
“Met oog op de toekomst”, in de volksmond ook wel 

“de wimpers” genoemd. Het contrast tussen het
kunstwerk maakt dit geheel tot een interessante 
compositie. Het oog trekt aandacht in de diepte. Dit 

was de laatste foto in dit thema. Binnenkort komt 
een jury bij elkaar om de winnende foto van 2020 te 
kiezen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Intussen is het jaar 2021 van start en hebben we  
een nieuw thema: “Moet je zien ………. in Borsele”. 
Wij zijn benieuwd naar wat moet worden gezien 
in Borsele. Denk niet alleen aan de mooie natuur, 
maar ook aan de evenementen die er georgani-
seerd worden en bijzondere locaties. 

Stuur uw foto in via 
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd
en ding mee naar de maandprijs 
van € 25 en de jaarprijs van € 300.  
Op onze website vind u ook alle 
wedstrijdvoorwaarden.

MARIAN WILLEBOER WINNARES FOTOWEDSTRIJD “HET MOOISTE VAN BORSELE” DECEMBER 2020

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 7 JANUARI 2021 

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:  
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/07-januari/20:00

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.



 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.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Borsele 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres 
waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. 

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze 
persoon op te schorten. Dat betekent dat hij daardoor niet meer op 

dat adres staat ingeschreven. De betrokken persoon is verplicht tot 
het doen van aangifte van verblijf en adres of adres-wijziging.

Het betreft: 
Dhr. L.L. Zavastin 03-09-1985

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na 

datum van publicatie gemotiveerd bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA  
Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam en adres, dagtekening, het 
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Burgerzaken, telefoonnummer 0113-238441 of via 
burgerzaken@borsele.nl


