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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur
Maandag- en
13.30 uur - 16.00 uur
woensdagmiddag
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.
OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

BORSELSE SPRINTER

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Blijspel 'Gooi maar voor de leeuwen' door toneelvereniging Schrabbekercke
Inloop vanaf 19:00 uur; start voorstelling 19:30 uur
Wil Houtermans + Carla Wintraaken (schilderijen)
Snuffelmarkt, 09.00-14.00 uur. Gratis entree
Kindercarnaval, 15.00-17.00 uur
Carnaval
Carnaval
Carnavalsoptocht Pikpotters van 14.00-16.00 uur
Kinderoptocht Paerehat, 14.30 uur
Carnavalsoptocht van 14.00-15.30 uur
Carnaval
Carnavalsoptocht
Spectra Voorronde om 19.30 uur
Lammetjesdagen van 10.00-17.00 uur
Meer info: www.geitenkaasboerderijpollehof.com

VRIJWILLIGERSHUIS
BORSELE GESLOTEN
OP DINSDAG 30 JANUARI
Het VrijwilligersHuis is dinsdag 30 januari
de hele dag gesloten in verband met een
personeelsaangelegenheid. De rest van
de week staan wij tijdens de gebruikelijke
openingstijden weer voor u klaar.
Meer informatie
VrijwilligersHuis Borsele
Poelvoordestraat 1
4431 BP ’s-Gravenpolder
(0113) 311 999
info@vrijwilligershuis.nl
www.vrijwilligershuis.nl

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. Tenzij anders vermeld, zijn de
prijzen incl. (entree)kosten voor de activiteit,
eventuele kosten voor lunch/diner of koffie
met een koek of consumptie.
Vrijdag 26 januari, 16.00 - 21.00 uur
Buffet bij China Garden, Vlissingen		
Kosten: € 25,00
Woensdag 31 januari, 10.00 -15.30 uur
Lunch in ‘de Heerenkeet’, Kerkwerve		
Kosten: € 11,00
Cadeaubon
Weet u dat u een rit met de Borselse Sprinter
ook cadeau kunt geven? De cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van
de Borselse Sprinter, de heer J. Klaasse,
(0113) 320 172.
Sprinternieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het Sprinternieuws.
Wilt u ook het Sprinternieuws ontvangen?
Bel VrijwilligersHuis Borsele (0113) 311
999 of mail uw adresgegevens naar
info@borselsesprinter.nl.

Locatie
verenigingsgebouw Versvliet
's-Heer Abtskerke
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
De Zandlôôper Lewedorp
‘t Kraaienist (Lewedorp)
Pikpot (Kwadendamme)
Pikpot (Kwadendamme)
’t Paerehat (’s-Heerenhoek)
‘t Kraaienist (Lewedorp)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
De Klomp Ovezande
Geitenkaasboerderij Pollehof
Kwadendamme

Datum
26 en 27 januari
31 januari t/m 24 februari
3 februari
9 februari
9 t/m 11 februari
9 t/m 11 februari
10 februari
10 februari
10 februari
9 t/m 12 februari
11 februari
23 februari
24 februari

CULTURELE RAAD BORSELE
Het Jeugdcultuurfonds
Kunst is goed voor je! Zeker voor kinderen kan kunst een vriend zijn
die je nooit in de steek laat.
Steeds meer gezinnen kampen met financiële problemen. Kinderen en
jongeren uit deze gezinnen krijgen daardoor niet de kans om hun passie
te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. De financiële drempel is
simpelweg te hoog.
Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in
achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen. Het fonds stimuleert
daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Bovendien draagt
het zo bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.
Ook de gemeente Borsele heeft zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds.
Borselse kinderen die graag lid willen worden van bijvoorbeeld een muziek- of dansvereniging
of muziekles willen volgen aan de Zeeuwse Muziekschool kunnen een jaarlijkse bijdrage van
maximaal € 450,- krijgen. Op deze manier krijgen ook zij de kans hun creativiteit en talenten te
ontplooien. Ook het lidmaatschap van de scouting valt hieronder.
Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan alleen worden gedaan door een “intermediair”.
Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de
jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht,
de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of
gezondheidsorganisatie.
Meer informatie over het jeugdcultuurfonds vindt u op www.jeugdcultuurfonds.nl.

RAADSVERGADERING

WET NATUURBESCHERMING KAPPEN HOUTOPSTANDEN
’s-Heerenhoek Schutterswei
Perceel met kadastrale aanduiding K722
Oppervlakte 14 are
Diverse soorten boomvormers/struiken
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Woonomgeving tel. (0113) 238
468

NIEUWE AFVALROUTES
Tip 3: let op uw aanbiedplaats
De aanbiedplaats voor uw grijze en groene
container is daar, waar onze medewerker
hem na leging heeft teruggezet. Dus: waar
uw lege container staat, biedt u hem de
volgende keer aan. Daar halen we ook de
oud-papiercontainer en de plastic zakken
op.

Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad van
Borsele, te houden op donderdag 1 februari
2018 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof
Stenevate te Heinkenszand.
A. Opening
1. Spreekrecht publieke tribune
2. Vaststelling van de agenda
3. Orde van de vergadering
B. Besluitvorming
1. Ingekomen stukken
2.	
Voorstel tot het toekennen van een
bijdrage in de kosten voor opsporing en
ruiming niet-gesprongen conventionele
explosieven
3.	Voorstel tot het vaststellen van de vijfde
wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Borsele 2011
4.	
Voorstel tot het vaststellen van de
Regionale Gezondheidsnota 2018-2021
en het Preventie-en Handhavingsplan
Alcohol 2018-2021
5.	Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet voor de interne renovatie
van het dorpshuis ’s-Gravenpolder

6.	Voorstel tot het vaststellen van het
bestemmingsplan 'Borsels Buiten, 150
kV Ellewoutsdijk, 2018'
7.	
Voorstel tot het afgeven van een
verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
de vestiging van
datacentrum
The
Green Bay B.V.
8.	
Voorstel tot het instemmen met
de evaluatie onkruidbestrijding en
akkoord gaan met nieuwe aanpak
onkruidbestrijding in plantsoenen
9.	
Voorstel over de kwartaalrapportages
over het 3e kwartaal 2017 van het
sociaal domein
10.	Voorstel tot het vaststellen van de Visie
op het Specialistisch Zorglandschap
Jeugdhulp Zeeland
11.	
Voorstel tot het vaststellen van het
implementatieplan PxQ op stuksniveau
RUD-Zeeland
C. Vragenuurtje
D. Sluiting
Heinkenszand, 16 januari 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

