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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

GEMEENTERAADSVERGADERINGEN
Tot en met 6 april vinden er geen bijeenkomsten van de gemeenteraad van Borsele plaats.

In deze tijd van beperkte sociale contacten
ontstaan er situaties waarin mensen hulp nodig
hebben. Mensen die bijvoorbeeld geen eten
hebben omdat ze niet naar de supermarkt kunnen
of eenzaam zijn omdat niemand op bezoek mag
komen. We zien dat er lokaal veel initiatieven zijn
om anderen te helpen in deze coronacrisis en
zijn heel blij dat dorpsbewoners elkaar van alle
kanten hulp aanbieden. Dank daarvoor!
Maar er zijn ongetwijfeld mensen die hulp zoeken
die het niet vinden. Die bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen en niemand kennen die
dat voor hen kan doen.
Of misschien biedt u lokaal hulp aan, maar is
het een situatie waarin meer hulp nodig is dan
u kunt bieden. Neem dan contact op met het
VrijwilligersHuis Borsele. Samen zorgen we voor

Wat is cultuur? Cultuur is ballet, streetdance,
hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical,
fanfare, toneel, scouting en nog veel meer.
U kunt niet zelf een aanvraag doen voor dit fonds.
Dit gebeurt door zogenaamde intermediairs.

Het is ook mogelijk om hulpvragen of hulpaanbod te plaatsen op
www.borselevoorelkaar.nl/coronahulp.
Mensen die aangeven te willen helpen, krijgen
een melding wanneer iemand om hulp vraagt. Zij
kunnen dan direct contact met u opnemen. Op
deze manier hebben we vraag en aanbod op één
overzichtelijke plek, zodat hulpvragers en -aanbieders elkaar snel kunnen vinden.
Ook is er een mogelijkheid dat u het noodnummer van het Rode Kruis belt voor ondersteuning
of alleen voor een luisterend oor. Dit nummer is
070-44 55 888.

MAATREGELEN VRIJWILLIGERSHUIS: WEL MAALTIJDBEZORGING
Alle activiteiten van het VrijwilligersHuis zijn afgelast tot 6 april. De maaltijdbezorging gaat wel door.
Voor de personenalarmering kunt u contact opnemen met de Stichting Maatje in Middelburg via telefoonnummer 0118-551215.
Voor uw layout- en printwerk kunt u nog bij ons terecht. Wij zijn tijdens openingstijden bereikbaar via
0113-311999 en info@vrijwilligershuis.nl. We vragen bezoekers die symptomen hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts het VrijwilligersHuis niet in te komen, maar telefonisch of via
e-mail contact met ons op te nemen.
Ook de activiteiten van de Borselse Sprinter zijn afgelast tot 15 april. In het algemeen geldt dat bezoek
aan oudere en kwetsbare mensen wordt afgeraden. Dit advies geldt ook voor onze vrijwilligers.

JEUGD CULTUURFONDS ZEELAND
Het
Jeugdcultuurfonds
is er voor kinderen en
jongeren vanaf vier tot
en met achttien jaar uit
gezinnen met een laag
besteedbaar
inkomen,
waarvoor ouders de cultuurlessen niet kunnen
betalen. Zij kunnen een jaarlijkse financiële
bijdrage ontvangen van € 450,- per kind. Dit geld
is bedoeld voor lesgeld van de culturele instelling
en eventueel benodigde attributen.

een oplossing. U kunt ons tijdens openingstijden
bereiken via 0113-311999 of via
info@vrijwilligershuis.nl

Mensen uit het onderwijs, wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg of
maatschappelijk werk.
Deze zijn al betrokken bij de kinderen en
gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie
en de cultuurwensen.
Zij dienen de aanvraag in bij het Jeugd
Cultuurfonds. Als deze wordt toegekend, maakt
het fonds het lesgeld direct over aan de culturele
instelling. Voor de benodigde attributen worden
waardebonnen verstrekt.
Denkt u: dit is wat voor mijn kind? Vraag bijvoorbeeld aan de juf of meester
van uw kind, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of het maatschappelijk
werk of ze u willen helpen
een aanvraag te doen.

soonsgegevens uit te wisselen. Deze afspraken
zijn vastgelegd in een convenant. De gegevens
worden gebruikt bij het voorkomen en bestrijden

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.
In verband met het coronavirus zijn alle ritten
tot en met 14 april afgelast. De volgende
ritten worden uiteraard onder voorbehoud
gepubliceerd!
Donderdag 16 april 10.30 - 15.30 uur
Lunchrit ’t Appeltje, Bergen op Zoom
Kosten: € 13,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Maandag 20 april, 12.00 -17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 15,00
Woensdag 22 april, 08.45 - 17.30 uur
Gezellige ouderenmiddag, de Graaf van
Haamstede, Haamstede. Kosten: € 30,00 incl.
koffie/thee (2x) en frisdrankje met lekkers; (1x),
bingo en Zeeuwse broodmaaltijd. Geen invalidentoilet! Speciale ritprijs!
Vrijdag 24 april, 10.00 - 16.00 uur
Koningsrondrit en lunch aan Oosterschelde bij
Casco, Wemeldinge
Kosten: € 11,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Dinsdag 28 april, 12.00 - 17.30 uur
Bloesemrit zak van Zuid-Beveland
Kosten: € 16,00

AANVRAAG OM REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING SAGRO AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZEELAND B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele maken
bekend dat zij op 10 maart 2020 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen van Sagro Aannemingsmaatschappij
Zeeland B.V. Hierop is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag
heeft betrekking op de herinrichting van het
terrein en staat geregistreerd onder nummer
W-AOV200118/00240443.
Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op
verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit
op de aanvraag worden afgewacht. Voor nadere
informatie en het opvragen van stukken kunt u
contact opnemen met de heer J.G.F. van Kempen,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120
0696 of 0115-745100.

CONVENANT WONINGCORPORATIE EN GEMEENTEN
Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en
Reimerswaal hebben afspraken gemaakt om per-

BORSELSE SPRINTER

van woonfraude en voor een juiste registratie van
persoon- en adresgegevens in de basisregistratie
personen (BRP).

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. H. Meulmeester,
telefoonnummer 06-39135399.
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 maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982 of mailen naar
info@borselsesprinter.nl.

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

