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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
Subsidieverstrekking
door de Culturele Raad Borsele
in 2019 kunt u bij
de
Culturele
Raad
Borsele weer subsidie
aanvragen
voor
culturele activiteiten.
Het moet hierbij gaan
om activiteiten met een
cultureel, kunstzinnig,
cultuurhistorisch en of
kunst-educatief karakter. De activiteit moet
plaatsvinden in de gemeente Borsele en bij
voorkeur worden georganiseerd door een
Borsele organisatie. Daarnaast moet de
activiteit voor iedereen toegankelijk zijn.
Met ingang van dit jaar is de gewijzigde
subsidieregeling
van
kracht.
Deze
kunt
u
vinden
op
onze
website
www.cultureleraadborsele.nl
onder het
kopje subsidie. Daar vindt u ook het
subsidieformulier dat u moet gebruiken om
de subsidie aan te vragen.

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

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Opening jubileumjaar 90 jaar Lewedorp, 19.30-22.30 uur
Spectra voorronde, 19.30-00.00 uur
Expositie aquarellen Jopie Minnaard, uit het boek
‘Openbaeringen in beeld', van 13.30-16.00 uur
Voorleesuurtje van 9.00-9.45 uur uit het prentenboek
‘Een huis voor Harry’. Interactief met beweging, samen
zingen en creatief bezig voor de allerkleinsten (0-4 jaar)
Vooraf aanmelden via: www.bibliotheekoosterschelde.nl
Carnavalskledingbeurs, 10.00-15.00 uur

Locatie
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp
Podium de Klomp Ovezande
’t Kerkje Ellesdiek

Datum
16 januari
18 januari
19 januari, 2, 16 en 23 februari

Bibliotheek Stengeplein Heinkenszand

21 januari

Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp

26 januari

GRATIS GEZONDHEIDSCHECK
VOOR INWONERS ‘S-GRAVENPOLDER

PERSOONLIJKE
AFVALKALENDER 2019:
ALLEEN OP AANVRAAG OP
PAPIER

De gemeente Borsele biedt alle inwoners van 18 jaar en ouder in
‘s-Gravenpolder een gratis gezondheidscheck aan. Met dit project
brengt de gemeente het belang van een goede gezondheid onder
de aandacht van haar inwoners. Woont u in ‘s-Gravenpolder en
bent u 18 jaar en ouder? Laat gratis uw gezondheid testen!
Data checks
- Dinsdag 29 januari, tijd 15.30 - 19.30 uur
- Donderdag 7 februari, tijd 12.30 - 17.00 uur
Locatie: Sporthal De Zwake, Egelantierstraat 8 in ’s-Gravenpolder.
Deelname: gratis, geen aanmelding/vrije inloop, inclusief een goodiebag met gezonde producten
na afloop deelname check.
In slechts 50-60 minuten je gezondheid gecheckt, inclusief een persoonlijk adviesgesprek. Deze
check geeft je inzicht in: oog-hand coördinatie, kracht en lenigheid, uithoudingsvermogen, balans
en reactiesnelheid, bloeddruk/suiker/cholesterol, lengte/gewicht en mentale gezondheid. Ook krijgt
u tips om uw gezondheid te behouden of te verbeteren. U komt toch ook?
Deze pilot organiseert de gemeente Borsele in samenwerking met SportZeeland, Indigo en de
Huisartsenpraktijk ‘s-Gravenpolder.

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. K
 ies onder ‘downloads’ voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in PDF-formaat (eerste
optie)

Op 26 november 2018 is een melding ontvangen van Atlanta Sports, gelegen aan Stationsweg 3 te
Heinkenszand. Het betreft een melding voor het veranderen van het bedrijf. De verandering betreft
het plaatsvinden van sportactiviteiten op de parkeerplaats aan de Julianastraat. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180578 / 00208269. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij de heer T. van Overbeek, medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115-745100.

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. K
 ies onder downloads voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in iCal-formaat (tweede
optie)
6. Sla in één keer alle ophaaldata op in de
agenda op uw telefoon.

Op 19 december 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van
Rijk-Noteboom V.O.F., gelegen aan Vroonhoek 1 in ’s-Heerenhoek. Het betreft een melding voor
het opslaan van vaste meststoffen. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180629.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J.J.M. Schelfhout-Boone, medewerker van RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51204632 of 0115-745100.

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.

Op 2 januari 2019 is een drietal meldingen ontvangen van Maatschap Huige-van Dijke, gelegen
aan de Brilletjesdijk 3 in Nisse. Het betreft meldingen voor de tijdelijke opslag van vaste mest op
de volgende locaties:

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.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Straat
Lindendijk
Vernoyen en Sluishoekwegeling
Looijveweg

Kad. Aanduiding
Nisse W 1211
Nisse W 1081
Nisse V 909

Soort mest
Paardenmest
Champost
Champost

Hoeveelheid (m3)
600
300
300

De meldingen zijn geregistreerd onder nummers M-ACT190010, M-ACT190011 en M-ACT190012.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij T. Mattheij, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 51208096 of 0115-745100.

RAADSBIJEENKOMSTEN
Voor de raadsinformatiebijeenkomst van 24 januari aanstaande staan geagendeerd:
-	de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan;
-	een informatiebijeenkomst over het uitvoeringsplan Duurzaamheidsvisie.
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.

Uitzondering:
Verblijft u op bungalowpark Scheldeoord?
Dan heeft u een brief ontvangen met de
ophaaldata voor 2019.

