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HOGERE HYPOTHEEK VOOR
VERDUURZAMEN WONINGEN

CULTURELE RAAD BORSELE

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.

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad,
College van Burgemeester en Wethouders,
commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385
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

RAADSBIJEENKOMSTEN
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zal er op de donderdagen 15 en
22 maart aanstaande géén raadsbijeenkomst
plaatsvinden.
Op dinsdag 27 maart zal afscheid genomen
worden van de huidige raad. De nieuwe raad
zal daarop, op donderdag 29 maart, worden
geïnstalleerd. Beide raadsvergaderingen
starten om 20.00 uur in raadsboerderij ‘t Hof
Stenevate, Stenevate 9a in Heinkenszand.

KAPPEN HOUTOPSTANDEN
(WET NATUURBESCHERMING)
Gegevens te vellen opstand:
Aantal: 40 populieren
Locatie: Weeldijk 2 in ’s-Gravenpolder
Perceel met kadastrale aanduiding W1100
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Woonomgeving tel. 0113-238 468.
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.

BORSELSE SPRINTER

Donderdag 8 maart, 11.30 - 17.30 uur
Rit St. Willibrord met bezoek aan
Streekmuseum 'Het oude platteland'.
Kosten: € 17,00
Zaterdag 10 maart, 10.00 - 17.00 uur
Lunch Surf Inn en daarna Straô rijden in
Scharendijke. Kosten: € 12,00 incl. koffie/
fris; excl. lunch.

In 2018 kunnen kopers van nieuwbouw- en
bestaande woningen extra lenen voor het
energiezuinig maken van hun woning.
Voor het financieren van energiebesparende
maatregelen mogen kopers van een bestaande
woning maximaal 6 procent meer lenen op
de getaxeerde waarde van de woning. Bij de
aanschaf van een woning van € 200.000,- mag
dus tot € 12.000,- extra worden geleend voor
bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het
plaatsen van zonnepanelen.
Voor kopers van een nieuwbouwwoning geldt
dat zij € 25.000,- extra kunnen lenen voor het
energiezuinig maken van hun woning. Mits het
een energieneutrale woning wordt. Dit houdt
in dat het woning-gebonden energieverbruik
(ruimteverwarming, koeling en warm tapwater)
gegarandeerd gedekt wordt door energie die
zelf wordt opgewekt. De energie-index (EI) of
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van de woning
moet onder de 0 vallen.
Gratis en onafhankelijk advies
Heeft u een woning op het oog of heeft u net
een woning gekocht? Neem dan eens contact
op met het Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen
u vertellen welke mogelijkheden er zijn om de
woning energiezuinig en duurzaam te maken.
Stel uw vraag aan een adviseur door te mailen
naar info@duurzaambouwloket.nl of te bellen
naar 072 – 743 39 56. Neem ook eens een kijkje
op de website www.duurzaambouwloket.nl.
Hier vindt u meer informatie over de mogelijke
maatregelen, financieringsmogelijkheden en
betrouwbare uitvoerende bedrijven.

Beestenboel tijdens de KinderKunstWeek
2018
Op 6 Borselse basisscholen is het deze week
een beestenboel. Zij nemen deel aan de
kinderkunstweek. Dankzij een bijdrage van
de Culturele Raad wordt op de deelnemende
scholen een workshop verzorgd door een
kunstenaar. Dit zijn Simone Bolijn, Marian
van Garsel, Carlo van Gremberghe, Els
Goudt, Judy Hooymeyer en Joke Konings.
Onder begeleiding van deze kunstenaar
maken de kinderen kunstwerken. Deze
zullen te zien zijn op 21 mei a.s. tijdens
Kleinkunst op Stoom. Daar kunt u behalve
van deze kunstwerken, ook weer genieten
van verrassende optredens in de stoomtrein
en op de perrons.
Deelnemende scholen zijn De Reiger en
Jan van Schengen in Heinkenszand, Don
Bosco in ’s-Heerenhoek, Mgr. Heyligers in
Kwadendamme, De Zandplaat in Ovezande
en De Rank in ‘s-Gravenpolder. We zijn erg
nieuwsgierig naar al het moois dat deze week
gemaakt gaat worden.

Donderdag 15 maart, 11.30 - 17.30 uur
Geitenboerderij 'De Mèkkerstee' in Ouddorp
Kosten: € 16,00
Zondag 18 maart, 12.00 - 17.00 uur		
Katsekerk concert 'De Thuiskomst' door
muziekduo Quirine van Hoek en Ellen Zijm
Kosten: € 18,00
Dinsdag 20 maart, 10.00 - 17.30		
Lunch bij restaurant 'Boswachter' in 't
Mastbos en rondrit 'De Baronieroute' in
Breda. Kosten: € 19,00 incl. koffie/fris, excl.
lunch.
		
Zaterdag 24 maart, 12.30 - 17.30 uur
Bingo van De Zonnebloem, 's-Heer
Hendrikskinderen				
Kosten: € 15,00 Geen invalidentoilet!
Dinsdag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur
Rit Sluis e.o. molen 'de Brak', tearoom &
brasserie / vishandel Fieret. Kosten: € 17,00
incl. koffie/thee en gebak.
Donderdag 29 maart, 12.00 - 17.30 uur
Paasrit Intratuin Halsteren. Kosten: € 12,00
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,
0113-320172

Check of er subsidie aanwezig is!
Voordat u aan de slag gaat met uw woning
is het altijd handig om te checken welke
subsidies er beschikbaar zijn. Ga naar www.
duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen
en doe de energiesubsidie check!

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.

Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente
Borsele ingezet om woningbezitters te
voorzien van gratis en onafhankelijk advies
over het verduurzamen van de woning. Zij
helpen u van A tot Z verder.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kinderkunstweek
Weercafé Zuid-Beveland, met weerman Jos Broeke. Aanvang 19:00 uur. Entree 5,-.
Aanmelden uiterlijk 7 maart via www.nm.nl/agenda
Euterpe Themaconcert "A night like this", aanvang 20.00 uur. Entree € 10,--.
Dartstoernooi, 12.00-21.00 uur. Kosten € 10,-Spectra Voorronde, 19.30 uur
Kinderkledingbeurs Zuid Beveland, vrijdag 13.00-20.00 uur en zaterdag 09.30-11.30 uur
Luke de Jong (divers werk)
Lentemarkt, 10.00-16.00 uur
JAZ Schuurfeest 2018, vanaf 21.00 uur
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur

Maandag 12 maart, 11.30 - 17.30 uur
Op de koffie bij informatie centrum
Grevelingen in Ouddorp. Kosten: € 15,00

Locatie
’t Kunstuus Heinkenszand
’t Durpsuus Nisse

Datum
7-18 maart
9 maart

De Stenge Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
Podium De Klomp Ovezande
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
’t Kunstuus Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
Stoofweg 20 Nieuwdorp
De Stenge Heinkenszand

10 maart
10 maart
23 maart
23/24 maart
t/m 24 maart
24 maart
31 maart
14 april

