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1

Aanleiding/achtergrond

De gemeente Borsele viert in 2020 haar 50 jarig jubileum. Borsele is voornemens haar inwoners, ondernemers en
overige stakeholders te betrekken bij dit jubileum. Hiervoor worden een aantal evenementen en activiteiten op
cultureel en sportief gebied georganiseerd. De evenementen zullen aansluiten bij de diverse doelgroepen binnen de
gemeente. Voor zowel jeugd als ouderen worden passende activiteiten georganiseerd. Voor de gemeente is het een
mooie gelegenheid om de werkzaamheden van de gemeente aan geïnteresseerden te tonen tijdens een open dag.
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Doel van het project (bijdrage aan organisatiedoelstellingen)

Gemeente Borsele heeft voor het jubileum de doelstelling om zoveel mogelijk van haar medewerkers, inwoners,
vrijwilligers en overige betrokkenen te betrekken bij de festiviteiten. De nieuw geformuleerde missie, visie en
organisatiedoelstelling van de gemeente sluit hierop aan. De missie: “Wij werken samen vanuit openheid en blijven in
beweging voor onze inwoners” sluit aan bij de plannen om tijdens het jubileumjaar veel inwoners te betrekken bij de
festiviteiten. Ook de organisatie van de open dag draagt hieraan bij. In 5 kernen willen we een social sofa project
opzetten.
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Op te leveren eindresultaat

Aan het einde van het jubileumjaar hebben zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, vrijwilligers en overige
betrokkenen deelgenomen aan een van de activiteiten en evenementen die in het teken staan van het 50 jarig
jubileum van de gemeente Borsele. De viering van het jubileum is zowel intern als extern georiënteerd. Zowel intern
als extern wil de gemeente zoveel mogelijk partijen bereiken.
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Afbakening

De organisatie van het 50 jarig jubileum van de gemeente Borsele houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten
binnen de organisatie en binnen de gemeente. Bij de organisatie betrekt zij ook verschillende partijen als
ondernemers en verenigingen. Mogelijk dat het Social Sofa project in aanmerking komt voor cofinanciering.
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Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames

Als opdrachtgever dient de gemeente Borsele duidelijk naar de projectleider toe af te bakenen wat de wensen voor
het jubileumjaar zijn. Welk budget is beschikbaar, welke ruimte is er voor organisatie van diverse activiteiten.
Bij de organisatie van diverse evenementen dient de gemeente rekening te houden van mogelijke extra inzet van
beveiliging en handhaving.

6

Relaties met andere projecten

Het 50 jarig jubileum van de gemeente Borsele staat niet op zichzelf. Gemeente Reimerswaal, gemeente Goes en
gemeente Kapelle bestaan in 2020 ook 50 jaar. Gemeente Noord-Beveland bestaat in 2020 25 jaar.
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Projectorganisatie en –communicatie

Bestuurlijk opdrachtgever: burgemeester Dijksterhuis
Ambtelijk opdrachtgever: waarnemend secretaris Jack Jansen
Ambtelijk trekkers: Het comité voor de organisatie van het 50 jarig jubileum bestaat uit de volgende personen:
Bart Verhaeghe
Chris Maas
Bianca Vermeulen
Corline Meulmeester
Voor de organisatie van verschillende evenementen wordt er samengewerkt met diverse raden:
De Culturele raad
Stichting Landschapspark Borsele
De Jongerenraad
De seniorenraad
Ondernemersvereniging Borsele
Zeeland Refinery/havengebied
Scholen
Vrijwilligershuis
Elke maand gaat het comité in overleg met de burgemeester en secretaris om de voortgang van de organisatie te
bespreken.
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Planning

De activiteiten en evenementen willen we zo veel als mogelijk gespreid over het jaar aanbieden. Iedere maand willen
we minimaal 1 attractie openstellen. Voor de openstelling van de toeristische attracties hebben we het volgende
voorstel:
Toeristische attracties
Overdekte attracties als Berkenhof’s Tropical Zoo, Bevrijdingsmuseum, molen de 5 Gebroeders, de speeltuin De
Vluchtheuvel in Nieuwdorp theepotten museum Ovezande en het Trekkermuseum worden in het voor- en najaar
opengesteld.
Voorjaar winter:
 Januari 2020: Berkenhof’s Tropical Zoo
 Februari 2020: Theepotten museum
 Maart 2020: Trekkermuseum
 April 2020: Bevrijdingsmuseum/ schaapskooi
 Mei 2020: Speeltuin De Vluchtheuvel Nieuwdorp
Najaar herfst/winter:
 Oktober 2020: Berkenhof’s Tropical zoo
 November 2020: Trekkermuseum
 December 2020: Molen de 5 gebroeders
Buitenattracties als de stoomtrein Goes Borsele, de Scheldesafari, het zwembad Stelleplas, de Schaapskooi en het
bevrijdingsmuseum zullen in de lente en zomer periode worden opengesteld.
 Juni 2020: Stoomtrein Goes Borsele voor 500 inwoners
 Juli 2020: zwembad Stelleplas
 Augustus 2020: Scheldesafari
 September 2020: Schaapskooi
Activiteiten/sportieve evenementen
Tijdens de warmere maanden in 2020 willen we een aantal wandel- en fietsevenementen organiseren.
 Mei 2020: de Borselse Bloesem wandeltocht
 Juni 2020: Borselse dijken fietstocht
 Juli 2020: sportieve activiteit tijdens braderie
Culturele evenementen
 Maart 2020: Amateurkunst uitdaging thema ‘Toen en Nu’. Expositie tijdens open dag.
 April 2020 Optreden In ‘t Kerkje van Ellewoutsdijk
 Mei 2020: Kunstzinnige uitdaging door de Culturele raad
 Juli 2020: Jeugdfeest/Borsele’s got Talent in de Stenge ism Jeugdraad
 Aanwezigheid bij Jumping De Weel 30 juli t/m 4 augustus 2020 te Nisse
 Augustus 2020: Borsels korenfestival met minimaal 10 koren + locaties verspreid over de gemeente.
Optredens in kerken bij winkels, molens, havens.
 11 augustus 2020: Oeljebroelje
 Door het jaar 2020: Muziekmiddagen in 15 locaties van verpleeghuizen/seniorenmiddagen
 Optredens bij instellingen van SVRZ en andere instellingen voor senioren.
 Een feestelijke avond met eten voor statushouders in De Fonteyne.
 Dag van de Mantelzorg in het teken van 50 jaar Borsele.
Activiteiten van de gemeente
 Mei 2020: Feest voor 50 jarigen in Stenge
 Juli 2020: Open dag gemeente Borsele en sportieve activiteit voor inwoners tijdens braderie.
 Oktober 2020: Bomen planten met scholen tijdens Boomfeestdag 18 maart 2020.
 Social Sofa project in 5 kernen: april/mei 2020.

9

Kosten

De genoemde kosten komen voort uit een mix van offertes en ervaringcijfers van soortgelijke activiteiten. Het
geraamde bedrag wordt flexibel ingezet over de activiteiten. Daarnaast streven wij ernaar om tot € 40.000 door
middel van cofinanciering, sponsoring en fondsenwerving binnen te halen om nieuwe aanvullende projecten mogelijk
te maken. Hier wordt u te zijner tijd over geïnformeerd. Personele kosten vallen buiten deze begroting en worden aan
de post algemene kosten toegekend.
Evenementen 50 jaar Borsele in 2020
Portretten over afgelopen 50 jaar kost aan schrijvers
Feest voor inwoners van 50 jaar
Dorpsmaaltijden (ontbijt) door de raadsleden
Borselse bloesem wandeltocht.
Stoomtramrit voor 500 inwoners.

5.000
5.000
3.000
1.000
5.000

Alle betaalde attracties binnen Borsele gratis toegankelijk op een vrijdag
en zaterdag/ iedere maand 1 attractie. Gemeente betaalt de toegang.

8.000

Feestelijke avond voor statushouders
Dag van de Mantelzorg in het teken van 50 jaar Borsele

1.000
1.000

In 2019 Alle Borsele huwelijken (beiden uit Borsele) bon van € 50,00 te
besteden bij Borselse ondernemers.

2.000

Kunstactiviteit op scholen en/of onder amateurkunstenaars

1.000

Muziekmiddagen in verpleeghuizen/seniorenmiddagen

3.500

Borsels korenfestival met optredens verspreid over de gemeente.

5.000

Open dag gemeente Borsele

8.000

Bijzondere spreker en de bedrijven /oud bestuurders uitnodigen

2.500

Sportieve activiteit tijdens Braderie
Optreden In ‘t Kerkje van Ellewoutsdijk
De jarige trakteert ijsje voor basisschool leerlingen
Jeugdfeest/Borsele’s got Talent met artiest in samenwerking met
Jeugdraad
Bomen planten met scholen
Social sofa in 5 kernen
Pro Memorie

2.500
1.500
2.000

Totaal

5.000
6.000
10.000
2.000
€ 80.000

10 Randvoorwaarden
We hanteren hierbij de volgende randvoorwaarden:
1. Bestaande initiatieven van inwoners, organisaties en dorpen uit de gemeente blijven bestaan en worden zo goed als
mogelijk gefaciliteerd en ondersteund door de gemeente.
2. Nieuwe initiatieven voor viering van het jubileum worden samen met bestaande initiatiefnemers of
belanghebbenden georganiseerd.
3. Met de activiteiten bereiken en betrekken we jong én oud en waar mogelijk brengen we hen samen.
4. Waar mogelijk sluiten wij aan bij bestaande (regionale of landelijke) activiteiten.
5. Bij de organisatie van evenementen in het kader van het 50 jarig jubileum zijn de geldende regels voor het
organiseren van evenementen in de gemeente Borsele van toepassing.
6. Het krediet dat de gemeenteraad beschikbaar stelt voor de viering van het 50 jarig jubileum is flexibel inzetbaar.
Dat wil zeggen: mochten de kosten voor één voorgenomen activiteit lager uitvallen, en de kosten voor een andere
activiteit hoger, dan is het mogelijk om de overgebleven middelen van de eerste activiteit in te zetten om de hogere
kosten van de tweede activiteit te dekken.

