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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
Pieter
Hazelager
nieuwe
Culturele Raad Borsele

voorzitter

Met ingang van 1
januari
2019
stopt
Guus
Klaarenbeek
als voorzitter van de
Culturele Raad Borsele.
Zij was sinds januari
2009 lid en vanaf maart
2010 voorzitter. Nu
stopt zij met haar werkzaamheden voor de
Culturele Raad en draagt het voorzitterschap
over aan Pieter Hazelager.

RAADSBIJEENKOMSTEN
Op 17 januari aanstaande gaat de raad op
bedrijfsbezoek bij EPZ. Er vindt deze avond
geen bijeenkomst plaats in de raadsboerderij.

PERSOONLIJKE
AFVALKALENDER 2019:
ALLEEN OP AANVRAAG OP
PAPIER
Wij bezorgen de afvalkalender niet meer
huis-aan-huis. Deze kunt u terugvinden
op onze website. Daar kunt u de kalender
eenvoudig downloaden en printen:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. 
Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder ‘downloads’ voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in PDF-formaat (eerste
optie).
Kalender downloaden op uw telefoon
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. 
Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder downloads voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in iCal-formaat (tweede
optie)
6. Sla in één keer alle ophaaldata op in de
agenda op uw telefoon.
Komt u er niet uit?
Laat het ons weten via info@borsele.nl.
Dan sturen wij u een digitale versie.
Vermeld in uw mail uw postcode en
huisnummer.

Met vriendelijke groet, Guus Klaarenbeek –
van der Linden

Op 22 januari 2019 organiseren we een
informatiebijeenkomst over het Masterplan
Nieuwdorp. Deze bijeenkomst begint om 19.30
uur en vindt plaats in verenigingsgebouw
Ammekore. U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.
We zijn met de inwoners van Nieuwdorp
een traject ingegaan om te komen tot een
Masterplan Nieuwdorp. We hebben een aantal
bijeenkomsten in het dorp georganiseerd en
met een groot aantal partijen afzonderlijke
gesprekken gevoerd. We hebben ook een
klankbordgroep ingesteld met inwoners en
betrokkenen uit Nieuwdorp.
Inmiddels hebben we voor het dorp een
Dorpsvisie opgesteld. Deze Dorpsvisie is
besproken met de klankbordgroep en zij zijn
hiermee akkoord gegaan. De Dorpsvisie vormt
de basis voor het Masterplan. De gemeenteraad
heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 13 december 2018 aan de hand van de
Dorpsvisie de kaders gesteld voor het op te stellen
Masterplan. Tijdens de informatiebijeenkomst
op 22 januari 2019 willen we de inwoners van
Nieuwdorp en andere betrokkenen informeren
over de Dorpsvisie, de uitkomsten van de
kaderstellende gemeenteraad en uitleg geven
over het verdere traject in Nieuwdorp.
Als u informatie wenst over de bijeenkomst of
over het Masterplan kunt u contact opnemen
met de projectleider, mw. Els van de Waart.
Als u de bijeenkomst bij wilt wonen, vragen
wij u om u vooraf aan te melden. U kunt dit
doen bij Ivonne de Jonge, 0113-238330 of
IMdeJonge-vanderHam@borsele.nl.
Aanmelden kan
aanstaande.

Geen computer?
Neem dan contact met ons op via nummer
0113-238383, met het verzoek om een
uitgeprinte kalender. Wij sturen u deze dan
toe.
Uitzondering:
Verblijft u op bungalowpark Scheldeoord?
Dan heeft u een brief ontvangen met de
ophaaldata voor 2019.

tot

uiterlijk

18

januari

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

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.

Wij bedanken Guus voor haar inzet in de
afgelopen jaren en wensen Pieter veel
succes.
“Graag wens ook ik Pieter Hazelager veel
succes in zijn functie van voorzitter van de
Culturele Raad Borsele! Het was me een
genoegen om een bijdrage te leveren aan
het culturele klimaat in onze gemeente.
Die maakt het mogelijk dat we allerlei
kunstuitingen kunnen subsidiëren, veel
amateur-kunstenaars met elkaar in contact
brengen en het cultureel erfgoed koesteren.”

INFORMATIEBIJEENKOMST
MASTERPLAN NIEUWDORP
22 JANUARI 2019

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.
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.
Dinsdag 15 januari, 16.00 - 20.30 uur
Driegangenmenu bij Resto VanHarte,
Middelburg. Kosten: € 17,00
Donderdag 17 januari, 11.30 - 17.30 uur
Bezoek aan Markthal Rotterdam		
Kosten: € 21,00 (speciale prijs)
Vrijdag 25 januari, 10.30 - 15.00 uur
Lunch bij vliegveld Midden Zeeland,
Arnemuiden. Kosten: € 10,00 incl. koffie/fris;
excl. lunch.
Maandag 28 januari, 12.00 -17.30 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
Donderdag 31 januari, 12.00 - 17.30 uur
High Tea in Slot Oostende, Goes		
Kosten: € 22,50 incl. high tea en twee
drankjes (koffie/thee/fris). (speciale prijs)
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.
De
activiteiten
van
de
Borselse
Sprinter komen in aanmerking voor de
Verordening
Declaratiefonds
gemeente
Borsele 2015. Voor meer informatie zie
www.borselsesprinter.nl of neem contact
op met GR De Bevelanden, afdeling Werk,
Inkomen en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of
via e-mail: info@grdebevelanden.nl

Deze nieuwe 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
Opening jubileumjaar 90 jaar Lewedorp, 19.30-22.30 uur
Spectra voorronde, 19.30-00.00 uur
Carnavalskledingbeurs, 10.00-15.00 uur

Locatie
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp
Podium de Klomp Ovezande
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp

INZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL
In 2019 zetten wij de inzameling van plastic verpakkingsmaterialen gewoon voort. Doet u dus
vooral mee door tweewekelijks de verzamelzak aan te bieden.
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van inwoners die extra zakken willen ontvangen voor
de inzameling van het plastic. Dat is mogelijk. Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die zakken
overhouden. Deze kunt ook inleveren.
Ophalen en brengen kan tijdens openingsuren op de volgende adressen:
• Baarland		
dorpshuis ‘de Cameronian’;
• Borssele		
dorpshuis ‘Vijverzicht’;
• Driewegen 		
dorpshuis ‘de Driesprong’;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

’s-Gravenpolder		
’s-Heer Abtskerke
’s-Heerenhoek		
Heinkenszand		
Hoedekenskerke		
Lewedorp		
Nieuwdorp		
Nisse			
Oudelande		
Ovezande		

Vrijwilligershuis, Poelvoordestraat 1;
dorpshuis ‘Versvliet’;
‘de Jeugdhoeve’;
de balie van het gemeentehuis;
dorpshuis ‘de Griend’;
dorpshuis ‘de Zandlôôper’;
dorpshuis ‘Ammekore’;
dorpshuis ’t Durpsuus’;
dorpshuis ‘d’n Ostpit’;
dorpshuis ’t Trefpunt’

Datum
16 januari
18 januari
26 januari

