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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

NIEUWE AFVALROUTES
Tip 7: plaats uw container op een
afstand van ca. 30 cm
Om uw container goed te kunnen optillen
en neerzetten heeft de grijper van de
zijlader een ruimte rondom nodig van
ongeveer 30 cm. Dat is de breedte van
een stoeptegel. Deze richtlijn staat ook op
de stickers die u van ons heeft ontvangen.
Heeft u extra stickers nodig, laat het ons
weten via info@borsele.nl of bel tussen
9:00 en 12:00 uur naar 0113-238405.

CULTURELE RAAD BORSELE
Beeldenroute Borsele: nieuw kunstwerk
in ‘s-Gravenpolder
Wist u dat Borsele een heuse beeldenroute
kent? In 15 kernen van onze gemeenten
staan kunstwerken die gemaakt zijn door
professionele kunstenaars. Samen vormen
zij de route ‘Wankel evenwicht’. Een
verwijzing naar het steeds opnieuw vinden
van de relatie tussen mens en wereld. Op
onze website vindt u alle informatie over
de kunstwerken, waar ze staan en wie ze
gemaakt hebben. (www.cultureleraadborsele.
nl/beeldenroute-borsele).
’s-Gravenpolder heeft het een aantal jaren
zonder kunstwerk moeten doen. Sinds kort
is daar verandering in gekomen. Kunstenaar
Hans de Win heeft in samenwerking met de
inwoners een nieuw kunstwerk gemaakt. Dit
kunstwerk is gemaakt naar aanleiding van
het 700-jarig bestaan van ’s-Gravenpolder.
Het thema is ‘tijd’.
Het kunstwerk laat een gestileerde boom
zien, bestaande uit wortels, stam en kruin.
De wortels staan voor het verleden en laten
herinneringen en delen van het wortelgestel
zien. De stam staat voor het heden. Deze
bestaat uit tegels waarop mensen laten
zien wat hen bezig houdt of wat zij mooi
vinden. Er zijn ook een aantal tegels
opgenomen die verwijzen naar verenigingen
en vrijwilligerswerk in ’s-Gravenpolder. De
kruin is gemaakt door de kinderen van de
drie basisscholen in het dorp. Zij kregen de
opdracht om een bloem, een blad, fruit of
hun beeld van de toekomst uit te beelden op
een tegel.
Het kunstwerk is geplaatst aan de gevel van
het dorpshuis in de Poelvoordestraat. De
officiële onthulling zal plaatsvinden op 28
maart a.s.

BORSELE BEWEEGT START
EXPEDITIE OM VERENIGINGEN
TE INSPIREREN
Borsele Beweegt roept verenigingen in de
gemeente Borsele op om op woensdag 28
februari mee te gaan op expeditie. Via de
expeditie wil Borsele Beweegt vernieuwende
ideeën
van
(sport)verenigingen,
lokale
organisaties en dorpen stimuleren én helpen
uitvoeren. Onder de naam Expeditie Borsele
inspireren verenigingen elkaar en dagen ze
elkaar uit om te komen tot vernieuwende
initiatieven. Borsele Beweegt ondersteunt en
begeleidt de beste ideeën tot en met realisatie.
De kracht van verenigingen
Borsele Beweegt gelooft in de kracht van
verenigingen. Ze zorgen voor ontmoeting,
verbinding en plezier en dragen daarmee bij
aan krachtige en sociale dorpen in Borsele.
De kracht van de vereniging is enorm, maar
tegelijkertijd groeit de druk op leden, vrijwilligers,
financiën en de toenemende vraag naar een
meer maatschappelijke rol. Dit vraagt om
vernieuwing. Deze vernieuwing richt zich niet
alleen op de vereniging zelf, maar zeker ook in
de samenhang en samenwerking met andere
lokale organisaties.
Samen komen tot vernieuwende ideeën
Roy Simons trapt de bijeenkomst op 28 februari
af met een inspirerende presentatie “Vernieuwen
of Verliezen”. Hij neemt de deelnemers mee in
zijn boodschap: “Vernieuwen is noodzakelijk,
maar bovenal kansrijk”. Aansluitend spelen
aanwezigen het spel Expeditie V, dat zal leiden
tot enkele concrete vernieuwende ideeën die
aan elkaar worden gepresenteerd. Tot slot wordt
iedereen uitgedaagd en uitgenodigd om binnen
de vereniging, eventueel samen met andere
verenigingen en/of meerdere organisaties
(dorp, buurt, onderwijs, zorg), een vernieuwend
idee uit te werken.
Programma en locatie
18.45 uur
Inloop
19.00 uur
Opening en toelichting door wethouder Ad
Schenk
19.10 uur
‘Vernieuwen of Verliezen’ door Roy Simons
19.50 uur
Pauze
20.00 uur
Werksessie: Spel Expeditie V
21.00 uur
Vervolg en afsluiting
De bijeenkomst vindt plaats in de Stenge in
Heinkenszand. Aanmelden kan via www.
borselebeweegt.nl/expeditieborsele.

BORSELSE SPRINTER
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.
Donderdag 22 februari, 12.00 - 17.00 uur
Winterrit naar Breskens e.o.
Kosten: € 21,00

Colijnsplaat. Kosten: € 11,00.
Geen invalidentoilet!
Sprinternieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het Sprinternieuws.
Wilt u ook het Sprinternieuws ontvangen?
Bel
VrijwilligersHuis
Borsele
(0113)
311999 of mail uw adresgegevens naar
info@borselsesprinter.nl.

Zaterdag 24 februari, 10.00 - 16.00 uur
Grootste modelbouwshow van de Benelux in
de Zeelandhallen. Kosten: € 20,00
		
Woensdag 28 februari, 11.30 - 18.00
uur
Gallery Maritime (leestafelmiddag),

SABEWA ZEELAND
VERSTUURT GECOMBINEERDE
BELASTINGAANSLAGEN 2018

BEKENDMAKING WET
BASISREGISTRATIE
PERSONEN (BRP)

Eind februari 2018 ontvangt u van Sabewa
een gecombineerde aanslag. Dit betreft
zowel de gemeentelijke belasting als de
waterschapsbelasting.

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens

Aanslag in berichtenbox of op de mat
Als u bent aangemeld voor de berichtenbox
van MijnOverheid voor Sabewa Zeeland,
dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal
in de berichtenbox. Als u hiervoor niet bent
aangemeld, dan ontvangt u de belastingaanslag
per post.
Kwijtschelding
Als u recht hebt op automatische kwijtschelding,
dan ziet u dit op de aanslag. Achter de
belastingsoorten
waarvoor
kwijtschelding
verleend wordt staat een bedrag van € 0.
Rechtstreeks contact taxateur
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U
kunt uw vragen over het tot stand komen van
de WOZ-waarde rechtstreeks stellen aan de
taxateur via tel. 088-9995800. Kies vervolgens
voor optie 2 ‘waarderen’.
Heeft u vragen?
U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00
uur telefonisch contact opnemen met Sabewa
Zeeland of u kunt een e-mail sturen naar info@
sabewazeeland.nl. Op deze website kunt u
ook informatie en formulieren vinden. Op het
aanslagbiljet staat een nadere toelichting over
de bereikbaarheid per e-mail en telefoon.

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Borsele is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dat betekent dat zij daardoor niet meer
op dat adres staan ingeschreven. De betrokken
personen zijn verplicht tot het doen van aangifte
van verblijf en adres of adres-wijziging.
Het betreft de volgende personen:
•
•
•
•
•

M. A. Bolier (07-03-1953)
D. Cobo De Guzman Romero (21-03-1969)
C. M. de Jesus Conduto Torralvo (16-08-1973)
J. F. Rodrigues Paulino ( 21-10-2000)
R. Jesus Conduto Paulino (31-01-1970)

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

RAADSVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Borsele, te houden op donderdag 1 maart 2018 om
20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te Heinkenszand.

4. Voorstel over verzoek stichting radio Beveland voor de lokale omroep
Borsele

A. Opening
1. Spreekrecht publieke tribune
2. Vaststelling van de agenda
3. Orde van de vergadering

5.	Voorstel tot het vaststellen van de ‘Duurzaamheidsvisie Borsele 2018’

B. Besluitvorming
1. Ingekomen stukken
2.	
Voorstel tot het vaststellen van het omgevingsplan “Buitengebied
Borsele 2018”
3.	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing
van het dorpshuis Ellewoutsdijk

C.
D.

6.	Voorstel tot het vaststellen van
programmabegroting 2018-2021

de

3e

wijziging

van

de

Vragenuurtje
Sluiting

Heinkenszand, 6 februari 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Toneelvoorstelling ‘Ik ben jij… en jij ben ik!’ door toneelvereniging Baarland
Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Reserveren via www.buurtverenigingklaver3.nl
Spectra Voorronde om 19.30 uur
Lammetjesdagen van 10.00-17.00 uur. Meer info: www.geitenkaasboerderijpollehof.com
Wil Houtermans + Carla Wintraaken (schilderijen)

Locatie
De Griend Hoedekenskerke

Datum
23 en 24 februari

De Klomp Ovezande
Geitenkaasboerderij
Pollehof Kwadendamme
’t Kunstuus, Heinkenszand

23 februari
24 februari
t/m 24 februari

Lees verder op de volgende pagina
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BORSELE VERRUIMT OPENINGSTIJDEN NA SUGGESTIE INWONERSPANEL
HEINKENSZAND, 9 FEBRUARI 2018
Vanaf 1 juni 2018 verruimt de gemeente Borsele de openingstijden van het gemeentehuis en de afspraakmogelijkheden van Burgerzaken
voor een half jaar. De proefperiode vloeit voort uit een onderzoek onder het inwonerspanel van de gemeente.
Uit de raadpleging onder ruim 400 inwoners kwam naar voren dat 80%
weet dat de afdeling Burgerzaken sinds 1 januari 2017 alleen nog op
afspraak werkt. 70% van de respondenten ervaart dit als positief. 96%
van de respondenten die al eens een afspraak had gemaakt, vond het
heel makkelijk om een afspraak te maken.
Nieuwe openingstijden
Ook is de panelleden gevraagd naar de afspraakmogelijkheden van
de afdeling Burgerzaken. Hieruit kwam de wens naar voren van een
verschuiving in afspraakmogelijkheden van de ochtend naar later in
de middag. De gemeente stemt vanaf 1 juni 2018 de mogelijkheden af
op die wensen. Hiermee worden ook gelijk de openingstijden van het
gemeentehuis verruimd. Borsele hanteert een proefperiode van een half
jaar en evalueert de verruiming begin 2019.
De nieuwe tijden vanaf 1 juni 2018 zijn:
Dag		
Afspraakmogelijkheden
Openingstijden
				
Burgerzaken 		
gemeentehuis
Maandag		9:00-12:00		8:30-17:30
				
14:00-17:30
Dinsdag		9:00-12:00		8:30-17:30

Woensdag
9:00-12:00		 8:30-17:30
				
14:00-17:30
Donderdag
17:00-20:00		 8:30-20:00
Vrijdag		9:00-12:00		8:30-12:30
Afspraak maken
Via de website www.borsele.nl kunt u een afspraak inplannen met de
afdeling Burgerzaken. Dit doet u door op de website te kiezen voor het
product waarvoor u een afspraak wilt maken.
Inwonerspanel
De resultaten van het onderzoek naar de openingstijden, en andere
onderzoeken, zijn terug te vinden op www.borsele.nl/inwonerspanel.
Inwoners die belangstelling hebben om in de toekomst deel te
nemen aan het panel kunnen zich per mail hiervoor opgeven via
inwonerspanelborsele@duomarketresearch.nl.
21.00 uur

Vervolg en afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in de Stenge in Heinkenszand. Aanmelden
kan via www.borselebeweegt.nl/expeditieborsele.

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 19 januari 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap Zweemer-Noordhoek, gelegen
aan Zeedijk 16 in Borsele. Het betreft een
melding voor de tijdelijke opslag van 200 à 300
m3 schapenmest. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180037. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096.
Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.
Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

