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BEKENDMAKING WET
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar
hij volgens de basisregistratie personen staat
ingeschreven.

REDACTIE BORSELS BULLETIN
Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

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

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

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Het college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijst van deze persoon op te schorten.
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon
is verplicht tot het doen van aangifte van verblijf
en adres of adreswijziging.
Het betreft:
Bianca Gielberta Catharina Maria van Wesel,
27-03-1978
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de
gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113238441 of via burgerzaken@borsele.nl

STEMBUREAUS – LOCATIES EN ADRESSEN
Op woensdag 17 maart zijn in Borsele in elk dorp stembureaus open. Kijk op uw stempas voor uw stembureau. Ga naar het aangegeven stembureau ter verspreiding van de kiezers en om lange wachttijden
te voorkomen. Speciaal voor risicogroepen openen we op 15 en 16 maart twee stembureaus; één in
Heinkenszand en één in ’s-Gravenpolder.
Alle stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op www.waarismijnstemlokaal.nl vindt u
een overzichtskaart met onze stembureaus.
Locaties en adressen
Maandag 15 en dinsdag 16 maart
Heinkenszand

De Stenge - Stengeplein 1

’s-Gravenpolder

Dorpshuis - Poelvoordestraat 3

Woensdag 17 maart
Baarland

Dorpshuis The Cameronian - Nieuweweg 4

Borssele

Dorpshuis Vijverzicht - Plein 3

Driewegen

Dorpshuis - Smitsweg 24A

Ellewoutsdijk

Van Hattumhuis - Zomerstraat 16

’s-Gravenpolder

Dorpshuis - Poelvoordestraat 3

INFORMATIE OVER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. We doen
er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder andere door alle
stembureaus volgens strikte hygiëneregels en richtlijnen in te richten.
3 dagen stemmen
Speciaal voor risicogroepen openen we al op 15 en 16 maart twee stembureaus in de gemeente Borsele;
een in Heinkenszand (De Stenge) en een in 's-Gravenpolder (Dorpshuis).
Op 17 maart kunt u in elk dorp uw stem uitbrengen. Kijk op uw stempas voor uw stembureau. Ga naar het
aangegeven stembureau ter verspreiding van de kiezers en om lange wachttijden te voorkomen.
Wilt u liever niet naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders machtigen om te gaan stemmen. Kiezers
van 70 jaar en ouder krijgen daarnaast de mogelijkheid om per brief te stemmen.
Stempas
Eind februari ontvangt u uw stempas. Bent u uw stempas kwijt, is de stempas beschadigd of heeft u
geen stempas ontvangen? Vraag online een vervangende stempas aan of neem contact op met team
Burgerzaken via burgerzaken@borsele.nl of 0113- 238 383. De vervangende stempas moet u voor 12
maart 17.00 uur aanvragen. Neem naar de afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Stemmen per post
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen deze verkiezing per brief stemmen. Zij ontvangen een zogenoemde stempluspas in de brievenbus.
Briefstempakket
Bent u 70 jaar of ouder dan ontvangt u naast uw stempluspas voor 11 maart een briefstempakket waarmee
u per brief kunt stemmen. In het briefstempakket zit een briefstembiljet, een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’, een retourenvelop en uitleg over hoe u kunt briefstemmen.
Briefstem opsturen of inleveren
U kunt uw briefstem in een PostNL brievenbus doen. Dit kan tot 12 maart 17.00 uur.
Daarnaast kunt u de briefstem ook inleveren op het afgiftepunt van onze gemeente. Dit is de receptie van
het gemeentehuis (Stenevate 10, Heinkenszand). Ons afgiftepunt is geopend op 10, 11, 12, 15 en 16 maart
van 09.00 tot 17.00 uur, en op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw stem
uit te brengen op het stembureau op 15, 16 of 17 maart.
Stemmen in een andere gemeente
Het is mogelijk om in een andere gemeente te stemmen. U heeft dan een kiezerspas nodig. Zodra de
stempassen op de deurmat vallen, kunt u de kiezerspas online aanvragen of een afspraak maken bij
team Burgerzaken. De kiezerspas moet u voor 12 maart 17.00 uur aanvragen. Neem naar de afspraak uw
stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Machtigen
Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen
met een machtiging (een volmacht). De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook
moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
U kunt iemand op twee manieren machtigen:
• U vult de achterkant van de stempas in. De gemachtigde neemt uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. De gemachtigde moet in de gemeente Borsele zijn/haar en uw
stem uitbrengen.
• Vraag online een machtiging aan of neem contact op met team Burgerzaken via
burgerzaken@borsele.nl of 0113 238 383. Deze volmacht kunt u ook geven aan een kiezer uit een
andere gemeente.

Tweede Kamer
verkiezingen
17 Maart 2021
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vrij, maar
niemand vallen.
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Stem 17 maart

De Zwake - Egelantierstraat 8
's-Heer Abtskerke

Dorpshuis Versvliet - Van de Plasschestraat 33

’s-Heerenhoek

De Jeugdhoeve - Blikhoek 4

Heinkenszand

De Stenge - Stengeplein 1
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Woonzorgcentrum Dijkstede - Kamilleplein 5
Hoedekenskerke

Dorpshuis De Griend - Havenstraat 13

Kwadendamme

Dorpshuis De Burcht - Johan Frisostraat 3

Lewedorp

Dorpshuis De Zandlôôper - Zandkreekstraat 33

Nieuwdorp

Gymzaal verenigingsgebouw Ammekore - Hertenweg 4

Nisse

Dorpshuis - Dorpsplein 28

Oudelande

Dorpshuis D’n Ostpit - Vanderbijlparkstraat 1A

Ovezande

Dorpshuis Trefpunt - Hoofdstraat 54
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Meer weten over de verkiezingen?
Wilt u weten in welk stembureau u kunt stemmen of wilt u online een kiezerspas aanvragen?
Ga dan naar www.borsele.nl/verkiezingen. Liever telefonisch contact? Bel dan naar team Burgerzaken
via 0113 – 238 383.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 18 februari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Hefmatic
gelegen aan Kaaiweg 13a in Borssele. Het betreft een melding voor het verplaatsen van de gasflessenopslag. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210140.

V E R V O L G P A G I N A
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GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF VOOR DE GEMEENTE BORSELE

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “MOET JE ZIEN ….. IN BORSELE” FEBRUARI

De gemeenteraad van Borsele organiseert in mei en juni de cursus Politiek Actief voor de gemeente.
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wilt weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer
geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog
niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan per e-mail via
griffie@borsele.nl onder vermelding van uw naam, adres + woonplaats en telefoonnummer.
Wat houdt het in?
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de
besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici
en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige
vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.
Meer informatie
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op 31 mei, 8 juni, 14 juni, 21 juni en 28 juni en wordt verzorgd
door: ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat/ www.prodemos.nl. Geef u snel op voor deze
leuke en leerzame politieke cursus. Kijk voor meer informatie over de cursus Politiek Actief voor de
gemeente Borsele op www.borsele.nl/politiekactief.

‘ER IS NIKS MOOIERS DAN
LOKAAL BESTUREN, DICHTBIJ
DE MENSEN!’

Renate Elenbaas legde de boerderij aan de Zwaakse weel prachtig sfeervol vast. Een bijna magisch
winters tafereel dat rust uitstraalt. Met deze foto wint zij een waardebon van €25 en dingt ze
mee naar de jaarprijs ter waarde van €300,-. Wat vindt u dat moet worden gezien in Borsele?
Leg het vast op de foto en stuur deze in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
Misschien staat dan volgende maand uw foto hier.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 18 MAART 2021
Op donderdag 18 maart aanstaande vindt er informatieve raadsbijeenkomst plaats over het visiedocument van de Bibliotheek Oosterschelde 2022-2025 en het bibliotheekconvenant 2020-2023. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur. Op het moment van publiceren is het i.v.m. de coronamaatregelen niet duidelijk
of deze bijeenkomst digitaal, dan wel voor de raadsleden fysiek gaat plaatsvinden. In beide gevallen is
deze bijeenkomst digitaal te volgen
In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te wonen maar wel te volgen via
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/kalender/2021/maart/11
De bijeenkomst start om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.

AANVRAAG OM MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders van Borsele maken
bekend dat zij op 12 februari 2021 een aanvraag
voor maatwerkvoorschriften hebben ontvangen van Overlasko Konstruktie B.V. De aanvraag
heeft betrekking op het lozen van afvalwater op
het oppervlaktewater. Deze aanvraag ligt niet ter
inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien.
Als een bezwaarschrift wordt overwogen,
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VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF
IN UW GEMEENTE

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

moet eerst het besluit op de aanvraag worden
afgewacht.
Voor nadere informatie en het opvragen van
stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk,
medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31(0)6 5120 2869 of 0115-745100.
De aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-MWP210003/00268871.

BUURTBUSSEN RIJDEN WEER!
Vanaf 1 maart rijden alle buurtbussen in Zeeland
weer na bijna een jaar stilstand. Op werkdagen
worden alle gebruikelijke routes weer gereden. De
bussen zijn aangepast, zodat er volgens de richtlijnen veilig gereden kan worden. Passagiers vanaf
13 jaar moeten een mondkapje dragen. De chauffeur kan iemand zonder mondkapje in de bus
weigeren. De vrijwillige chauffeurs zijn blij met de
herstart en staan graag voor u klaar.

Voor meer informatie en de dienstregeling:
www.buurtbuszuidbeveland.nl.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
E-mailservice bekendmakingen
De zoekdienst van officiële bekendmakingen beschikt over een attenderingsfunctie. Hiermee kunt u een zoekvraag laten registreren. U krijgt vervolgens een
e-mail als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. Kijk voor meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl.

