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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 www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

KERKKLOK BORSSELE TIKT WEL,
MAAR LUIDT NIET

FOTOWEDSTRIJD 2021 'MOET JE ZIEN… IN BORSELE'

De kerkklok van de Catharinakerk aan het Plein in
Borssele luidt van 4 januari 2021 tot medio februari
2021 niet. Het geluidsmechanisme van de klok
wordt in die periode gerepareerd. Het uurwerk
blijft wel werken.

Ook in 2021 organiseert de Culturele Raad Borsele in samenwerking met de gemeente weer een
fotowedstrijd. Thema voor 2021 is 'Moet je zien…'. Borsele is een veelzijdige gemeente. Er is
mooie natuur en er is industrie. Er zijn rustige gebieden en veel leuke evenementen. Borsele is
een prettige gemeente om te wonen, maar ook aantrekkelijk voor toeristen. Het moois zit hem
niet alleen in de natuur, maar ook in de mensen die er wonen en de evenementen die worden
georganiseerd. Denk ook eens aan minder bekende locaties of invalshoeken.

RAADSBIJEENKOMSTEN
Op 14 januari aanstaande vindt er digitale
raadsbijeenkomsten plaats over het onderwijs
achterstandenbeleid en de huisvesting van
statushouders. In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te
wonen maar wel te volgen via https://borsele.
gemeenteoplossingen.nl/kalender/2021/
januari/14.
De bijeenkomst start op 20.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd deze bijeenkomst digitaal te
volgen.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 31 oktober 2019 is een melding in het kader van
het Activiteitenbesluit ontvangen van Overlasko
Konstruktie B.V. gelegen aan Frankrijkweg 11 in
Nieuwdorp. Het betreft een melding voor het uitbreiden van de inrichting. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen
bij Davidse, N. medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31 (0)6 40898585 of 0115-745100. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT190470.

Deelname
Iedereen vindt andere onderwerpen en beelden interessant. Wij zijn benieuwd wat uw invalshoek van
de gemeente Borsele is. Amateur of professional, jong of oud? Iedereen mag aan de wedstrijd meedoen.
Deelname is gratis. Voorwaarde is wel, dat de foto herkenbaar in onze gemeente gemaakt moet zijn.
Op het wedstrijdformulier moet duidelijk worden aangegeven op welke locatie de foto is gemaakt.
Wat valt er te winnen?
De jury kiest elke maand een winnaar uit de inzendingen van de betreffende maand. Deze wordt
beloond met een waardebon van € 25. Begin 2022 kiest een jury van deskundigen uit alle maandwinnaars een jaarwinnaar. Deze wordt beloond met een waardebon van € 300.
Meedoen?
Meedoen is eenvoudig. U kunt uw foto’s gemakkelijk insturen via de website van
de www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd. Ook de uitgebreide wedstrijdvoorwaarden kunt u hier nalezen.

MEER BEWEGEN, GEZONDER ETEN IN 2021?
Wil je in 2021 aan de slag om meer te gaan
bewegen? Of echt gezonder gaan eten? Of leren
hoe je kunt ontspannen? Mooie voornemens, maar
soms best lastig om te starten en vol te houden.
Wij, Anita de Pundert en Marianne de Kok, kunnen
je daarbij helpen. Wij zijn de leefstijlcoaches van
de gemeente Borsele. In drie gesprekken kijken
wij samen met jou wat er bij jou past en wat er

voor jou werkt. Zodat jouw goede voornemen ook
echt gaat werken. Deze begeleiding is gratis, voor
alle inwoners, van alle leeftijden van de gemeente
Borsele.
Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem
contact met ons op via: leefstijlcoach@borsele.nl
of 0113-23 83 13 of bel/app 06- 25 69 40 76.

