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foto Bram Boone

De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organi-
saties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en 
krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. 
De Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikke-
ling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in Zee’. Deze regeling 
is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele 
sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Binnen de regeling ‘Samen in Zee’ is geld beschikbaar (van 5.000 tot 50.000 
euro) voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of ver-
sterken. Het gaat hierbij om projecten in de volgende categorieën:
-  Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken?
-  Kun je een nieuwe verdienmodel ontwikkelen en uitproberen?
-  Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele 

sector?
-  Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroeps-

praktijk voor nieuwe cultuurprofessionals?
-  Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden 

en te werven?
Ook onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen kan in aan-
merking komen voor een subsidiebijdrage.

Samen innoveren en experimenteren
Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om de culturele sector toe-

komstbestendig te maken. Net zoals innoveren en experimenteren. Daarom 
wordt alleen subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenmin-
ste twee partijen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en 
een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een 
erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een kunstinstelling.

Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Deze penvoerder is 
binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen de culturele sector.

Delen en leren
Bij innovatie kan het resultaat anders zijn dan verwacht. Niet alle plannen 
kunnen succesvol zijn. Het delen van de ervaringen en geleerde lessen is 
daarom ook een belangrijk aspect van Samen in Zee. Oftewel: de innovaties 
en alle kennis die wordt opgedaan moeten ter inspiratie gedeeld worden met 
de creatieve sector. Op die manier kan de hele sector hiervan profiteren.

Subsidie aanvragen
Het toekennen van een subsidie is aan een aantal regels 
gebonden. Overweegt u om een projectvoorstel in te dienen? 
Voor meer informatie over de regeling, kijk op 
http://bit.ly/regelingSameninZee. Subsidie aanvragen kan 
tot en met 23 juli 2021.

REGELING ‘SAMEN IN ZEE’:  VERSTERKING CULTUUR IN ZEELAND

TEXTIELINZAMELING
 
Bij deze Bevelandse Bode vindt u als inwoner een aparte folder over de textielinzameling in de gemeente 
Borsele. Vanaf nu is er in iedere kern een container voor afgedankt textiel. Door uw oude kleding in de 
textielcontainer te gooien, krijgt het een tweede leven. Dat is beter voor het milieu. Heeft u deze folder 
niet ontvangen? Neem dan contact met ons op en wij sturen u deze toe. Tel: 0113-238383 of e-mail 
info@borsele.nl. 

Datum 24-6-2021 Aanvang 20:00 uur

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
 De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2022-2025
 De raad besluit om:
 1. in te stemmen met de kadernota 2022-2025;
 2.  in te stemmen met het voorstel om de kadernota 2022-2025 

sluitend te maken.
 De fracties van de VVD en LPB stemmen tegen.
6. Vragenuurtje
  Mevrouw Van de Ree (D66) informeert naar het collegestand-

punt over de nieuwbouwplannen van hotel Van der Valk in Goes. 
Wethouder Weststrate antwoordt dat het college nog geen 

standpunt heeft ingenomen m.b.t. deze plannen. Wel is afgestemd 
met de gemeente Goes dat wij als vooroverlegpartner worden 
aangemerkt. Het voorontwerp bestemmingsplan is echter nog niet 
door het college van B&W van Goes behandeld. Nadat dat gebeurd 
is, lijkt het college dat ook het juiste moment om een standpunt in 
te nemen over deze beoogde ontwikkeling. 

  Tevens vraagt mevrouw Van de Ree aandacht voor de in de media 
verschenen verontrustende berichten over de aanwezigheid 
van te hoge concentraties PFAS in het Westerschelde-water. Zij 
vraagt naar het collegestandpunt over de alarmerende situatie en 
welke stappen het college hierin gaat zetten. Wethouder Witkam 
antwoordt dat Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) stoffen zijn die 
sinds de 60-er jaren worden gebruikt in heel veel processen en 
producten. Deze stoffen behoren tot de Zeer Zorgwekkende (ZZS) 
en de Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (PZZS). Deze stoffen 
worden niet enkel lokaal bij puntbronnen (b.v. teflon-produce-
rende bedrijven, galvanisatiebedrijven) aangetroffen, maar zijn 
inmiddels ook als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater 

en oppervlaktewater aangetroffen in Nederland en Europa. Aan 
de Zeeschelde in België zijn een aantal bronlocaties van PFAS. 
Met PFAS-verontreinigd afvalwater vanuit deze fabrieken bereikt 
de Westerschelde. Als college van een Scheldegemeente raakt 
de PFAS problematiek ons rechtstreeks. Als RIVM onderzoek 
aantoont dat PFAS aanwezig is in de bodem en waterorganis-
men in de Westerschelde en daarmee mogelijk in de voedsel-
keten terecht komt, is dit zeker ook voor ons een grote zorg. De 
Westerschelde is aangewezen als Natura 2000 gebied. PFAS hoort 
daar gewoonweg niet thuis. Als Borsele gaan wij niet over de 
Westerschelde en de bijbehorende oevers. Neemt niet weg dat 
het college – bij voorkeur in overleg en samenwerking met andere 
Westerscheldegemeenten en de provincie Zeeland – via de haar 
geëigende wegen aandacht kan vragen voor deze problematiek. 
Volgens een artikel in de PZC diezelfde morgen gaat gedeputeerde 
Van de Velde nog voor de zomer in gesprek met alle betrokken 
partijen.

7. Sluiting

BESLUITENLIJST: GEMEENTERAAD 24 JUNI 2021

WETHOUDER WESTSTRATE VERRAST DEELNEMENDE GROEPEN E-WASTE RACE

Op 25 juni bezocht wethouder Kees Weststrate de bovenbouwgroepen van basisscholen De Meidoorn in 
Nisse en de Reiger in Heinkenszand. Met veel enthousiasme hadden zij deelgenomen aan de regionale 
e-waste race op de Bevelanden en Tholen. De Meidoorn haalde 555 afgedankte elektronische apparaten 
op; goed voor een derde plaats en de Reiger 844, waarmee zij op de vierde plaats eindigden. De uitslag 
werd mede bepaald door het aantal leerlingen, het aantal inwoners en de opgehaalde spullen.

Om de leerlingen te complimenteren voor hun inzet en hun prima bijdrage aan het milieu, kwam de 
wethouder hen met ijsjes bedanken. Dat viel zeer in de smaak. 

Op donderdag 15 juli vindt er een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over de nota Sport en 
bewegen, een introductie over de Omgevingswet en praat de werkgroep Toekomstvisie de raad bij 
over de actuele ontwikkelingen. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur
In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te wonen maar digitaal via 
https://borsele.raadsinformatie.nl d.d. 15 juli. U bent van harte hiervoor uitgenodigd.

RAADSBIJEENKOMST 15 JULI 2021

BEZORGERS GEZOCHT VOOR MAALTIJD THUIS BORSELE

Het VrijwilligersHuis zoekt vrijwilligers voor de bezorging van warme maaltijden in Hoedekenskerke en 
Ellewoutsdijk/Oudelande. 
U doet dit werk samen met collega’s, zodat u eens in de vijf of zes weken aan de beurt bent om rond 
lunchtijd de maaltijden te bezorgen. Van maandag tot en met vrijdag bent u dagelijks anderhalf uur 
bezig met de maaltijdbezorging. De klanten zullen u heel dankbaar zijn! Daarnaast ontvangt u van ons 
een onkostenvergoeding en hebben wij voor al onze vrijwilligers een verzekering afgesloten. Wilt u meer 
weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113-311999. 
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Contact:  
Poelvoordestraat 1, 4431 BP 's-Gravenpolder

T. (0113) 311 999
E. info@vrijwilligershuis.nl    I. vrijwilligershuis.nl



 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

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

Op 18 juni 2021 is er een melding ontvangen van Fitnesscentrum Fit-life, gelegen aan Noordland 2b in 
Heinkenszand. Het betreft een melding over het verruimen van de openingstijden van het fitnesscen-
trum naar 24 uur per dag. De melding is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210411.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. 
+31 (0)6 13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën 
van de stukken.

Aangepaste openingssjden milieustraat
juli en augustus 2021

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

van 08:00 tot 12:30 uur en
van 13:00 tot 15:00 uur

van 09:00 tot 15:00 uur

Volg ons op Facebook @Zeeuwsereinigingsdienst
www.zrd.nl

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 

www.officielebekendmakingen.nl. De zoek-
dienst 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. 
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