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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

Gemeentehuis
In verband met de feestdagen zijn wij
gesloten op:
•	maandag 24 december, dinsdag 25
december, woensdag 26 december
•	
maandag 31 december en dinsdag 1
januari 2019.
In verband met een personeelsbijeenkomst
is het gemeentehuis op woensdag 2
januari 2019 vanaf 11.00 uur geopend.

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

RAADSBIJEENKOMSTEN
Voor de raadsinformatiebijeenkomst van 13
december aanstaande staat geagendeerd
de kaderstellende raad over het masterplan
Nieuwdorp. Deze bijeenkomst vindt plaats
in de raadsboerderij ’t Hof Stenevate,
Stenevate 9 in Heinkenszand. De avond
begint om 20.00 uur. U bent van harte
welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Op 20 december is er een vrije fractieavond
gepland. Op 27 december en 3 januari 2019
heeft de raad kerstreces.Op deze data
vinden er geen bijeenkomsten plaats in de
raadsboerderij.

Vrijwilligershuis
VrijwilligersHuis Borsele in ’s-Gravenpolder
is vanaf vrijdagmiddag 21 december
2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019
gesloten. Voor dringende zaken voor
de maaltijdvoorziening en de persoonsalarmering kunt u contact opnemen via het
algemene nummer (0113) 311 999.
Aanlevering kopieer-, layout- en
drukwerk
Houd er rekening mee dat u kopieer-,
layout- en drukwerk tijdig aanlevert in
verband met de drukte rondom deze
dagen. In drukke periodes hanteren wij
een levertijd van drie werkdagen. Vrijdag
21 december tot 12.00 uur is de laatste
dag dat het VrijwilligersHuis open is voor
de feestdagen. Daarna kunt u voor al
uw kopieer- en drukwerk op woensdag 2
januari 2019 vanaf 11.00 uur weer terecht.

GFT-ROUTES VERVALLEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN
Van maandag 24 december tot en met
woensdag 2 januari halen wij geen GFT op
(groene container). Deze routes worden niet
ingehaald. Gewijzigde data van de overige
routes kunt u vinden op uw persoonlijke
afvalkalender: www.borsele.nl/afval.
De kalender voor 2019 zal rond 15 december
beschikbaar zijn. Meer informatie hierover
volgende week op deze pagina. Voor
vragen kunt u contact opnemen via nummer
0113-238461.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal.
Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

CULTURELE RAAD BORSELE
Leden gezocht voor de Culturele Raad Borsele
en haar werkgroep
De Culturele Raad Borsele is op zoek naar inwoners
van de gemeente Borsele met een passie voor kunst
en cultuur. Mensen die mee willen denken over
het cultuurbeleid in de gemeente Borsele, of willen
meehelpen bij het uitvoeren van één of meerdere van
onderstaande activiteiten.
De Culturele Raad houdt zich onder andere bezig me
het adviseren van het college van burgemeester en
wethouders over alles wat met cultuur te maken heeft.
Het (mede) invullen en organiseren van:
• Oeljebroelje: het jaarlijkse cultuurfestival in het fort van
Ellewoutsdijk
•	Kleinkunst op Stoom: een jaarlijks evenement, waarbij allerlei activiteiten op het gebied
van beeldende kunsten en podium kunsten worden georganiseerd in en om de stoomtrein
Goes - Borsele
•	De Kinderkunstweek i.s.m. de basisscholen uit de gemeente Borsele
•	Dodenherdenking op 4 mei
•	Boekbespreking: een literaire avond waarbij een schrijver wordt uitgenodigd om een
toelichting te geven op zijn/haar boek
• Incidentele activiteiten met verrassende optredens op verrassende locaties.
• 	De Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele
•	De fotowedstrijd in samenwerking met de gemeente
•	Open Monumentendag
In verband met het vertrek van twee van onze leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor
onze culturele raad én nieuwe leden voor de werkgroep.
Woon je in de gemeente Borsele en wil je meedenken over het culturele leven in onze gemeente,
geef je op voor de Culturele Raad. Ben je meer een doener, dan is de werkgroep misschien
meer iets voor jou? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar cultureleraad@borsele.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Culturele
Raad: Anne-Marie Verwater, tel 0113-238328.

HERINNERING: BURGERZAKEN ALLEEN OP AFSPRAAK!
Niemand wacht graag om een paspoort of rijbewijs aan te vragen. Om die reden is de afdeling
Burgerzaken eerder overgegaan naar dienstverlening op afspraak.
Deze manier van werken bevalt goed, lange wachttijden zijn voorbij! Zomaar binnenlopen om
bijvoorbeeld uw paspoort aan te vragen is echt verleden tijd. Hou hier rekening mee, maak
een afspraak via www.borsele.nl of bel 0113-238383.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Expositie Elly Wiegman, 13:30 - 16:00 uur
Mini-kerstmarkt, 14:00-16:00 uur. Muziek door Gerard Boot
op het Moreau orgel en het 'Groot Baarlands Straatkoor'
Volkskerstzang door Bevelands Kerstkoor. Aanvang 20.00 uur
Expositie Dineke Zwolle (schilderijen en tekeningen) en
Marian van Garsel (keramiek). Meer info: www.kunstuus.nl
Indoor Bluesfestival, van 20.00-01.00 uur
Lammetjesdagen, 10.00 - 18.00 uur
Opening jubileumjaar 90 jaar Lewedorp, 19.30-22.30 uur
Spectra voorronde, 19.30-00.00 uur
Carnavalskledingbeurs, 10.00-15.00 uur

Locatie
Kerkje Ellesdiek, Ellewoutsdijk
Maartenskerk, Baarland

Datum
8 en 15 december
15 december

St. Willibrorduskerk, 's-Heerenhoek
’t Kunstuus, Heinkenszand

21 december
t/m 22 december

De Burcht, Kwadendamme
De Schaapskooi, Nieuwkamerseweg 3, Heinkenszand
Dorpshuis de Zandlôôper, Lewedorp
Podium de Klomp, Ovezande
Dorpshuis de Zandlôôper, Lewedorp

22 december
27 t/m 30 december
16 januari
18 januari
26 januari

PRAAT MEE OVER HET GROEN IN ’S-HEER ABTSKERKE
Denkt u graag mee over het groen in uw
woonomgeving? Dan bent u op dinsdag 11
december van harte welkom in dorpshuis
Versvliet! Graag gaan wij samen met u in
gesprek over het groenstructuurplan ’s-Heer
Abtskerke. Komt u ook? Uw inbreng of ideeën
kunt u op deze avond aan ons meegeven.
Locatie:
Dorpshuis Versvliet
Datum:
11 december 2018
Tijd:
19:15-21:30 uur
Programma
19:15 uur: Ontvangst met koffie/thee
19:30 uur: Opening wethouder Witkam
19:45 uur: Toelichting basisdocument
20:05 uur: Pauze

20:15 uur: Workshops
21:30 uur: Afsluiting
Wat gaan we doen?
Aan de hand van drie thema’s biodiversiteit,
klimaatadaptatie en groenstructuur
gaan
we tijdens de bijeenkomst met elkaar in
gesprek in verschillende workshops. Ook is de
klimaattafel aanwezig. Met de klimaattafel kunt
u zelf zien wat intensievere regenbuien voor
overlast geven, maar ook welke maatregelen
helpen om de gevolgen hiervan tegen te
gaan.
Wat is het dorpsplan ’s-Heer Abtskerke?
Met uw inbreng stellen wij het dorpsplan

‘s-Heer Abtskerke op. In het dorpsplan
‘s-Heer Abtskerke leggen we belangrijke
groenstructuren vast. Welke groene ruimte
in uw omgeving waardeert u hoog? Werkt het
groen in de zomer verkoelend? Mist u groen in
‘s-Heer Abtskerke? Waar kunnen we met extra
groen eventueel water opvangen in de strijd
tegen wateroverlast? Deze en andere vragen
komen aan de orde in de workshops.

gemeente. De nadruk in het basisdocument
ligt op de volgende doelstellingen:
• opvangen effecten klimaatveranderingen
• vergroten van de biodiversiteit
• verbeteren groeiplaats bomen

Waar vind ik het basisdocument
Groenstructuurplan?
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd
met het basisdocument Groenstructuurplan
gemeente Borsele 2017-2037. Het basisdocument geldt voor alle 15 kernen in de

Hoe meldt u zich aan?
Voor een goede organisatie willen wij u
vriendelijk vragen u aan te melden op
info@borsele.nl. U kunt ook bellen naar 0113238 383.

U vindt het basisdocument op de website van
de gemeente Borsele. Onderdeel van het
basisdocument is een uitwerking per kern.

