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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 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

Het bestuur van Stichting Dorpshuis
Driewegen is voor het beheer en de
exploitatie van het dorpshuis op korte
termijn op zoek naar een

Enthousiaste

RAADSBIJEENKOMST 11 OKTOBER
De raadsinformatiebijeenkomst op 11 oktober 2018 staat in het teken van volkshuisvesting en
het masterplan Nieuwdorp. Deze avond wordt gehouden in verenigingsgebouw “Ammekore”
Hertenweg 2 in Nieuwdorp. De avond begint om 20.00 uur.
19:45 – 20:00
20:00 – 20:05

Zelfstandige
beheerder (m/v)
Onze doelstelling is het optimaliseren van
het multifunctionele gebruik van het geheel
gerenoveerde dorpshuis voor de inwoners
van Driewegen en omstreken, rekening
houdend met de vaste gebruikers zoals
de sportvereniging en de ouderensociëteit
. De nieuw ontstane welzijnsruimte vraagt
om een proactieve invulling. Nieuwe
activiteiten moeten worden georganiseerd
en zullen dan ook warm worden
ondersteund.De functie omvat het beheer
van het dorpshuis, waarbij de exploitatie
voor eigen rekening is.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 10
oktober 2018 richten aan de secretaris
van Stichting Dorpshuis Driewegen, Dhr. J.
Slabbekoorn, Van Tilburghstraat 30, 4438
AK te Driewegen. Mailen mag ook naar:
Stichtingdorpshuisdriewegen@outlook.
com.
Voor meer informatie over deze functie kunt
u met Mevr. C.L. Steketee contact opnemen
op telefoonnummer 06-20494474.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U INFORMATIE OVER DE
VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN VAN DE GEMEENTE
BORSELE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
Voor informatie over opgroeien en opvoeden en zorg voor kinderen (jeugdhulp):
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Borsele
T: 0113-238315
E: cjg@borsele.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Voor informatie over werk, inkomen en schulden, hulp bij het zelfstandig thuis wonen
(Wmo) zoals huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding:
• Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden
M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes
T: 0113-239100
E: wiz@grdebevelanden.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
Voor informatie over mantelzorgondersteuning, de warme maaltijdvoorziening,
persoonsalarmering, vrijwilligerswerk en -hulp en activiteiten in de buurt:
• VrijwilligersHuis Borsele
Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder
T: 0113-311999
E: info@vrijwilligershuis.nl
	Telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor informatie over activiteiten op het gebied van sport en bewegen, leefstijl,
verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs en het Jeugdsportfonds:
• Borsele Beweegt
E: borselebeweegt@borsele.nl
Telefoonnummers en meer informatie: www.borselebeweegt.nl

Inloop
Opening door burgemeester Dijksterhuis

-	Toelichting op de Raamovereenkomst prestatieafspraken 2018 – 2022. Deze overeenkomst
omvat afspraken m.b.t. de sociale huursector tussen de gemeenten Borsele en Reimerswaal,
R & B Wonen en de huurdervereniging HVRB;
-	Toelichting op het belang van samenwerking tussen woningcoöperaties in Zeeland;
-	Toelichting op de opgaven met betrekking tot de woningbouwplanning en overige
volkshuisvestelijke activiteiten
- Gelegenheid tot het stellen van vragen/gedachtewisseling
21:00 		

Informatieraad over het masterplan Nieuwdorp

- Korte inleiding door wethouder Witkam
- Presentatie door dhr. H. Droogh (Rothuizen Architecten/Stedenbouwkundigen)
- Gelegenheid tot het stellen van vragen.
22.00 uur

Sluiting

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. In de raadsboerderij ’t Hof Stenevate
vindt deze avond géén raadsbijeenkomst plaats.

CULTURELE RAAD BORSELE
Stem
voor
de
Zeeland
Refinery
Cultuurprijs 2018
Door inwoners van de gemeente Borsele
zijn vier kandidaten genomineerd:
•	Grafisch kunstenaar Jan Willem Hament.
O.a. bekend van Leuntje en Merien
•	Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand.
Zij vieren dit jaar het 125-jarig bestaan
•	Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
•	Carnavalsvereniging de Koenkelpot uit
’s-Heerenhoek.
Op onze website
www.cultureleraadborsele.nl
vindt
u
uitgebreide informatie over de voorgedragen
kandidaten. Hier kunt u ook lezen waarom
ze zijn voorgedragen. Via deze website kunt
u ook uw stem uitbrengen. Dit kan van 1 tot
en met 31 oktober.
Een jury kiest uit de drie kandidaten met de
meeste stemmen de uiteindelijke winnaar.
Zij beoordelen daarbij vooral in hoeverre
deze voldoet aan de voorwaarden. Namelijk
een positieve invloed van de kandidaat op
het culturele leven in de gemeente Borsele.
De uiteindelijke winnaar zal dinsdagavond
20 november bekend worden gemaakt.
Onder de mensen die meestemmen zal een
leuke prijs worden verloot.
Meer informatie
vindt u
ook op de
facebookpagina
Zeeland
Refinery
Cultuurprijs
2018.

Locatie
De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek
’t Kerkje Ellesdiek
Quistkostsedijk 8 Kwadendamme
Feesttent Deken Holtkampstraat
's-Heerenhoek
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Kraayert Lewedorp
de Klomp Ovezande
De Stenge Heinkenszand
Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp

Wij nodigen u graag uit om op dinsdag 16
oktober 2018 uw wensen, ideeën, dromen en
voorstellen voor Lewedorp met ons te delen.
Als inwoner weet u immers het beste wat er
nodig is om uw dorp, buurt of straat klaar te
maken voor de toekomst.
Wat is er voor nodig om in de toekomst met
plezier te blijven wonen in Lewedorp? Welke
voorzieningen zijn daar voor nodig, welke
woningen zijn er in de toekomst nodig, hoe
kunnen we er samen voor zorgen dat de juiste
zorg geleverd wordt in de toekomst? Over deze
vragen gaan wij graag samen met u en andere
dorpsge¬noten in gesprek tijdens onze Borsele
2030-avond. Samen brainstormen we over
concrete projecten voor de toekomst waar u
zelf mee aan de slag wilt gaan en waarbij wij als
gemeente kunnen helpen.
Programma
17.00 uur
Inloop
17.15 uur
Welkom door burgemeester Dijksterhuis
17.20 uur
Gezamenlijk buffet (optioneel)
18.30 uur
Start programma
21.15 uur
Afsluiting
Werkt u ook met ons mee aan de toekomst van
Lewedorp? Dan zien we u graag op dinsdag
16 oktober om 17.00 uur in dorpshuis ‘De
Zandlôôper’. Meld u vóór 10 oktober aan via
www.borsele.nl/b2030 of via 0113-238383. Wij
horen graag of u ook mee-eet. Dan zorgen wij
dat het buffet voor u klaarstaat. U mag uiteraard
ook later aanschuiven voor het inhoudelijk
programma. Meer informatie leest u ook op
www.borsele.nl/b2030.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kinderkledingbeurs, vrij van 13:30 -20:00 uur, za van 9:30 tot 11:30 uur
Expositie Jo Jobse, 13:30 -16:00 uur
Open Dag Geitenkaasboerderij Pollehof, 10.00-17.00 uur
Oktoberfeest, van 13.00-17.30 en 20.00 - 02.00 uur.
Meer info: www.paerehat.nl
Beeldenexpositie George Schade. Meer info: www.kunstuus.nl
Herfstmarkt, 10.00-14.00 uur
Spectra voorronde Podium de Klomp, 19.30 uur
Eutoberfest muziekvereniging Euterpe, 20.00 uur. Entree € 10,Mallard Wandeltocht, 07.30 - 17.00 uur. Meer info: www.mallardmars.nl
Herfstmarkt, 10.00-16.00 uur

B2030: WERKT U OOK MEE
AAN DE TOEKOMST VAN
LEWEDORP?

Datum
5 en 6 oktober
6 en 27 oktober
6 oktober
13 oktober
t/m 20 oktober
20 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober

Met vriendelijke groet,
Gerben Dijksterhuis, burgemeester
Marga van de Plasse-Nagelkerke, wethouder
Arno Witkam, wethouder
Kees Weststrate, wethouder
Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

