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foto Bram Boone

Op 1 juni is de vernieuwde website van de Culturele Raad de lucht ingegaan. 
Enkele maanden geleden heeft de raad besloten om de verouderde website 
een flinke “make-over” te geven. Dat is gelukt. De voorpagina trekt onmiddel-
lijk de aandacht door de wisselende en kleurige foto’s van kunst en cultuur 
in Borsele. Daarnaast zie je op de voorpagina direct het allerlaatste culturele 
nieuws uit Borsele maar ook een overzicht van de culturele agenda voor de 
komende maanden. 

De menustructuur is aangepast met een overzichtelijke indeling van de diverse 
onderwerpen. Met één klik kunnen bezoekers direct naar de informatie waar 
men in geïnteresseerd is (bijvoorbeeld hoe je gebruik kunt maken van de sub-
sidieregeling in de gemeente). Onder de kop “Informatie” wordt een overzicht 
gegeven van relevante documenten zoals de cultuurnota, het werkplan van 
de raad, de jaarverslagen en de uitgebrachte adviezen. Daarmee beogen we

op een zo transparant mogelijk wijze inzicht te geven in het beleid en de 
activiteiten van de raad.  Onder de kop “Activiteiten” is informatie te vinden 
over culturele activiteiten waar de raad direct bij betrokken is. Klik eens op 
Oeljebroelje of Kleinkunst op Stoom: hier vind je ook Youtube filmpjes met een 
leuk impressie van het evenement. De nieuwe website is nu ook geschikt voor 
weergave op mobiele telefoons en tablets. 

We nodigen alle inwoners van Borsele uit een kijkje te nemen op de nieuwe 
website via www.cultureleraadborsele.nl. We hopen dat de vernieuwde 
structuur en inhoud zal uitnodigen om de website regelmatig te bezoeken. 

Vragen of opmerkingen over de website? 
Neem dan contact op met de Culturele Raad Borsele via: 
cultureleraad@borsele.nl

VERNIEUWDE WEBSITE CULTURELE RAAD IN DE LUCHT!

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. 

PRAAT MEE OVER ‘EEN GEMEENTE ZONDER DREMPELS’

Heinkenszand – Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Mensen met én zonder beper-
king: iedereen hoort gelijke kansen en mogelijkheden te krijgen. De gemeente Borsele zet zich hier 
actief voor in. ‘We zijn al goed op weg’, vertelt wethouder Marga van der Plasse enthousiast. ‘Maar 
het kan zeker beter. Daarom roepen we de hulp van onze inwoners in. Iedereen doet mee!’
 
Borsele nodigt haar inwoners uit om mee te denken en praten over de toegankelijkheid van de 
gemeente. ‘Toegankelijkheid betekent dat ieder mens, met of zonder beperking, toegang heeft tot 
dezelfde plekken en diensten’, legt Van der Plasse uit. ‘Zo moet een slechtziende bijvoorbeeld websites 
kunnen beluisteren en moet iemand in een rolstoel gewoon met de bus kunnen reizen.’ Door middel van 
persoonlijke gesprekken wil de gemeente ontdekken wat ze anders of beter kan doen op het gebied van 
toegankelijkheid.

VN-verdrag
De gemeente wil zich inzetten voor het VN-verdrag van de rechten van de mens met een beperking. 
Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Om dit doel te 
behalen, moet de samenleving fysieke en figuurlijke drempels wegnemen. Voor gemeenten betekent 
dit dat zij zich inspannen zodat inwoners met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk 
kunnen leven.

Praat mee! 
Niet alleen inwoners met een beperking of chronische ziekte, maar ook familieleden, zorgverleners en 
belangenbehartigers worden gevraagd hun input te geven. Dus woont u in de gemeente Borsele en wilt 
u meepraten over een inclusieve gemeente? Neem dan contact op via iedereendoetmee@borsele.nl 
of 0113 - 23 83 83. Dan zal de gemeente in overleg een afspraak plannen voor een gesprek. Meer infor-
matie is te vinden op de website www.borsele.nl/iedereendoetmee.

19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het gemeenteraads-
spreekuur gehouden in het gemeentehuis in 
Heinkenszand. Tijdens het gemeenteraadsspreek-
uur heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen 
en kritiek voor te leggen aan raadsleden. Per 
partij is er één (raads)lid aanwezig. Er wordt een 
verslag gemaakt van het spreekuur. Om organi-
satorische redenen dient u vóór 17 juni 12.00 uur 
een afspraak te maken bij Ilona Vermue of Manon 
Sinke (0113 238487

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST 17 JUNI 2021

START FIT, KOM BEWEGEN

“Start Fit” is elke maandag een uur bewegen 
van15.30 tot 16.30 uur. Borsele Beweegt orga-
niseert dit op het Sportpark van Heinkenszand, 
Dorpsstraat 102d, 4451 AC Heinkenszand.
Start Fit is voor alle inwoners tussen de 18 en 
65 jaar van de gemeente Borsele en omliggende 
gemeenten die (tijdelijk) geen werk hebben.  
Iedereen weet dat bewegen gezond is. Maar het is 
niet altijd gemakkelijk om dit zelf te doen. En ook 
minder gezellig in je eentje. Kom daarom op de 
maandag naar Start Fit. 
Wat gaan we doen? We beginnen met een war-
ming-up. We doen oefeningen om sterker te 

worden en te werken aan de conditie. Dit doen we 
in sport- en spelvormen.  We maken het passend 
voor elk niveau en houden rekening met wat je 
kunt. Natuurlijk hebben we samen veel lol. Zo 
is een uur voorbij voordat je het weet en ben je 
lekker bezig geweest. Natuurlijk houden we ons 
bij Start Fit aan de geldende coronamaatregelen.
We hebben een minimum aantal deelnemers 
nodig. Wil je meedoen aan Start Fit? Meld je dan 
aan bij  Marianne de Kok, leefstijlcoach van de 
gemeente Borsele, via telefoonnummer: 06- 25 
69 40 76 of mdekok@borsele.nl.  We nemen dan 
contact met je op.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT VAN GEMEENTELIJKE WERKPLAATS BORSELE

Op 15 maart 2021 hebben wij een melding ontvan-
gen van Gemeentelijke werkplaats Borsele gelegen 
aan de Dorpsstraat 102 A in HEINKENSZAND. 
Het gaat om een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit, over een tijdelijke brand-
weerpost op het terrein van de werkplaats van de 
gemeente Borsele. 
U kunt geen bezwaar maken of beroep aante-
kenen tegen een melding in het kader van het 

Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk 
bezwaar te maken tegen deze mededeling. 
Wanneer u de stukken over deze melding wilt 
bekijken, kunt u contact opnemen met C. Mulders, 
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 
51205993. Ook kunt u hier terecht voor een mon-
delinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk 
M-ACT210185.

Hij won deze maand met zijn foto van de ochtendwandeling op de Naaldendijk bij 
Ovezande. Door de mist maken de silhouetten van de man en hond de foto nog myste-
rieuzer. Met deze foto won hij een waardebon van €25 en dingt hij mee naar de jaarprijs. 
Heeft u ook een foto gemaakt van een plek of evenement in Borsele? Stuur deze dan in 
via onze vernieuwde website.

H. BOONMAN, WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “MOET JE ZIEN…..IN BORSELE” MEI


