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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

CULTURELE RAAD BORSELE
Heeft u al gestemd voor de Zeeland
Refinery Cultuurprijs Borsele 2018?
De genomineerden zijn:
- Jan Willem Hament
- Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand
- Carnavalsvereniging de Koenkelpot 		
’s-Heerenhoek
- Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.
Wie van hen heeft volgens u het meeste
bijgedragen aan het culturele leven in de
gemeente Borsele? Breng uw stem uit via
www.cultureleraadborsele.nl. Een jury
kiest uit de drie kandidaten met de meeste
stemmen de uiteindelijke winnaar.Stemmen
kan nog tot en met 31 oktober.
Eutoberfest bij Euterpe Heinkenszand.
Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand
sluit op 27 oktober a.s. haar 125-jarig
jubileumjaar af met een “Eutoberfest” in
de Sporthal de Stenge te Heinkenszand.
De fanfare treedt op als egerländer kapel
“Die Heinsander Musikanten” en samen
met DJ Arno en zangeres Albertina zorgen
zij voor een hele avond entertainment.
Alle informatie vindt u op hun website
www.euterpeheinkenszand.nl.
Deze
activiteit is mede mogelijk gemaakt dankzij
subsidie van de Culturele Raad Borsele.

VERLENGING SUBSIDIEREGELING
SNEL INTERNET IN HET
BUITENGEBIED
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NACHT VAN DE NACHT

De gemeente Borsele verlengt de
subsidieregeling voor snel internet in het
buitengebied. U kunt nu tot 1 maart 2019
€200,- subsidie aanvragen. Dit bedrag is een
tegemoetkoming in de aansluitkosten van een
snelle internetverbinding in het buitengebied.
Voorwaarden
U komt in aanmerking voor de subsidie als:
-	u gevestigd bent op een adres in het
buitengebied waar nu geen snel internet is
(minder dan 30 Mbit/sec);
-	u een overeenkomst sluit met een provider die
een downloadsnelheid van minimaal 30 Mbit/
sec garandeert;
-	de aansluiting binnen één jaar na ontvangen
van subsidie werkt.
Snel internet promoten
In het buitengebied is snel internet niet
altijd aanwezig. Maar gelukkig bestaat er
tegenwoordig een techniek om dit toch mogelijk
te maken. De gemeente Borsele en de provincie
Zeeland willen het aansluiten van snel internet
promoten. Daarom stellen zij een subsidie
beschikbaar. U kunt €200,- subsidie ontvangen.
Met dit bedrag betaalt u zelf €200,- minder
aan de aansluitkosten van een vast-draadloze
internet verbinding in het buitengebied.
Meer informatie
Voor informatie over providers en
subsidiemogelijkheden kunt u surfen naar
www.heelzeelandbreedband.nl. U kunt
ook contact opnemen met Mariska van
Nieuwenhuijzen of Lowie Mangnus van de
gemeente Borsele. Zij zijn bereikbaar via telefoon
0113 - 238383 of e-mail info@borsele.nl.

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.

Wil je weten waarom duisternis belangrijk
is voor de roodoogmakikikker? Of hoe
een boompython zijn prooi vindt in het
donker? Kom dan naar de natuurles in de
Tropical Zoo tijdens de 14e de Nacht van
de Nacht.
Natuurles
Om 18.45 uur opent wethouder Arno Witkam
de Borselse Nacht van de Nacht in de Tropical
Zoo in Kwadendamme. Om 19.00 uur start de
natuurles, waar je voor 5 euro per persoon
aan deel kunt nemen. Na de natuurles kun je
de Tropical Zoo bezoeken.
Vooraf aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
en alleen na aanmelding vooraf dus meld je
snel aan via edenburger@borsele.nl. Bij
voldoende belangstelling start er mogelijk nog
een extra natuurles om 20.00 uur.
Lichthinder
Met de Nacht van de Nacht vragen Natuuren Milieufederaties jaarlijks aandacht voor
de schoonheid van de nacht en voor de
nadelige gevolgen van lichthinder voor mens
en natuur. Voor meer informatie kijk je op
www.nachtvandenacht.nl.

Maandag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
Donderdag 1 november,
10.00 - 16.00 uur
Herfstlunchrit bij boswachterij Beum, Dorst
Kosten: € 16,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Dinsdag 6 november,
12.30 - 17.30 uur
Winkelen in Zierikzee met gezellig koffie
drinken
Kosten: € 12,50 (speciale prijs)
Woensdag 7 november,
12.00 - 17.30 uur
Herfstrit België: Schoten, Schilde, St. Job in 't
Goor, Rommersheide, Gooreind
Kosten: € 18,00
Dinsdag 13 november,
11.30 - 17.30 uur		
Rit naar het Begijnhof met museum en
poppenhuis, Breda
Kosten: € 25,00

AGENDA RAADSVERGADERING 1 NOVEMBER 2018

Donderdag 15 november,
16.00 - 20.30 uur		
All you can eat in de Wok van Walcheren,
Koudekerke			
Kosten: € 32,50 incl. buffet; excl. koffie/fris/
drank.

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

Vrijdag 16 november, 12.15 - 17.30 uur
Quizmiddag, de Kraayert, Lewedorp
Kosten: € 12,00

Agendapunten:
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5. Voorstel om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het IKC-fonds
6. Voorstel tot het instemmen met de bestuursrapportage 2018, 3e begrotingswijziging 2018
en 1e begrotingswijziging 2019 van de GR de Bevelanden
7. Voorstel tot het instemmen met het benodigde aanvullend budget voor het beheer- en
herplantplan dorpsbossen Borsele ten laste van de reserve Sloerand, de Reserve
Kwaliteit Openbare Ruimte en uit het algemeen weerstandsvermogen
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor het onderhoud van bruggen naar
aanleiding van de instandhoudingsinspectie kunstwerken
9. Voorstel tot het instemmen met de begrotingswijziging RUD Zeeland 2019 in verband met
het uitvoeren van asbesttaken en het indienen van een zienswijze ten aanzien van het
aandeel overheadkosten in het tarief
10. Voorstel tot het vaststellen van de 9e wijziging van de programmabegroting 2018-2021
van de gemeente Borsele
11. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting
2019-2022 van de gemeente Borsele
12. Vragenuurtje
13. Sluiting

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het SprinterNieuws en
op onze website www.borselsesprinter.nl.
Om het SprinterNieuws te ontvangen of
u aan te melden voor de ritten kunt u op
maandag- en woensdagmorgen tussen
09.00 en 12.00 uur contact opnemen via
telefoonnummer 06-52560982 of mailen
naar info@borselsesprinter.nl.
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 via dhr. R.W. Verhallen,
telefoonnummer 06-29056616.

Heinkenszand, 16 oktober 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

EVENEMENTENKALENDER

Wij publiceren onze
bekendmakingen digitaal.
Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

Omschrijving
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
Coraline Bäcker (schilderijen). Meer info: www.kunstuus.nl
Vergadering dorpsraad Heinkenszand. 20.00 uur.
info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Goldberg variaties van J.S. Bach. Start om 20.00 uur.

Locatie
de Klomp Ovezande
De Stenge Heinkenszand
Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp
’t Kunstuus, Heinkenszand
Stelleplas, Heinkenszand

Datum
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober
24 okt t/m 17 nov
8 november

Maartenskerk Baarland

17 november

