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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

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

Al bijna 850 woningeigenaren in Borsele
maken gebruik van de Regeling Reductie
Energieverbruik. De regeling is een succes, met
name de producten waarmee direct energie
bespaard kan worden. Sommige producten zijn
zelfs al uitverkocht, maar er is nog voldoende
keuze. De regeling is er ook VvE’s en voor
mensen die in het bezit zijn van een monumentaal pand.
Ook een voucher aanvragen?
Zeeuwse woningeigenaren ontvangen subsidie
van circa 90 euro voor een product of dienst om
de eigen woning te verduurzamen. Een aantal
hiervan zijn zelfs volledig kosteloos geworden
met de subsidie. Er zijn in totaal 40.000 vouchers
beschikbaar voor heel Zeeland. De Regeling
Reductie Energieverbruik is recent verlengd en
loopt nu tot 31 december 2021. Dit geeft nog
meer Zeeuwse woningeigenaren de kans om
een voucher aan te vragen en de stap te zetten
naar duurzamer wonen.
Zeeuwse woningeigenaren kunnen op
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland een
voucher aanvragen.
Aantal uitgegeven vouchers in Borsele:
Bespaarbox: 251 (uitverkocht)
CV optimaal: 6
DuMo Coach: 4
Onafhankelijk energieadvies: 41
Energieverbruiksmanager: 160
Monumentenpaspoort: 3
Pompschakelaar: 30
Radiatorventilator: 11
Warmtescan: 340 (uitverkocht)

GEMEENTERAADSVERGADERING 1 APRIL 2021
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op
donderdag 1 april 2021 om 20.00 uur. De raadsvergadering is digitaal te volgen via de website van de
gemeente Borsele. Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te
voren aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Opening
Spreekrecht publieke tribune
Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
Ingekomen stukken / klankbordgroepen
Voorstel tot het vaststellen van het "Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018,
herziening Vrielingweg 1, 2021"
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Lewedorp, gedeelte Postweg, 2021"
en de bijhorende antwoordnota
Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de voorliggende begrotingswijziging
Veilig Thuis 2021 en binnen de zienswijze een aanvullende voorwaarde op te nemen dat Veilig Thuis
de verkregen extra middelen zodanig inzet voor basistaken, flexibele schil en verbindingstaken dat
zij binnen de begroting blijft
Voorstel tot het kennisnemen van de koopovereenkomst voor de aankoop van twee percelen
grond aan de Marktstraat in ‘s-Heerenhoek en instemmen om de totale aankoopsom
(ad € 22.300 en € 1.500 kosten koper) ten laste te brengen van de Reserve Kwaliteit Openbare
Ruimte onderdeel ‘infrastructurele voorzieningen’
Voorstel tot het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van € 258.000 voor de realisatie
van een parkeerterrein aan de Schoolstraat in ’s-Gravenpolder waarvan een bedrag van € 86.000
door Beveland Wonen wordt ingebracht
Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2021
Voorstel tot het vaststellen van het onderzoeksrapport 213a Gemeentewet 2020
Voorstel tot het vaststellen van het onderwerp onderzoek 213a Gemeentewet 2021
Voorstel tot het instemmen met de bezuinigingsvoorstellen om de begroting 2021-2024 sluitend
te maken en met de dekking van het nog resterende begrotingstekort van € 225.500 in 2021 uit het
algemeen weerstandsvermogen
Vragenuurtje
Sluiting

Heinkenszand, 16 maart 2021
voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis

UITSLAG VAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
Benieuwd naar de lokale uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2021?
Kijk op www.borsele.nl/verkiezingen.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT VAN GEMEENTELIJKE WERKPLAATS BORSELE
Op 4 maart 2021 is een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van Gemeentelijke
werkplaats Borsele gelegen aan Dorpsstraat 102A
in Heinkenszand.
Het betreft een melding voor het wassen van rolcontainers met een rolcontainerwasinstallatie.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk,
medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210161.

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF VOOR DE GEMEENTE BORSELE
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
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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
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ZEEUWSE COMPOSTDAG ZATERDAG 27 MAART 2021

Dit wel

De Landelijke Compostdag gaat vanwege corona niet door. Maar wij organiseren wel
de Zeeuwse Compostdag! Op zaterdag 27 maart 2021 bedanken we bezoekers van de
milieustraat voor het scheiden van hun afval, door hen een gratis zak compost aan te
bieden. We vragen hiermee extra aandacht voor de scheiding van het Groente-, Fruit
en Tuinafval (GFT) en laten zien wat ervan gemaakt wordt. Op alle Zeeuwse milieustraten is gratis compost in zakken (maar ook los geschept) verkrijgbaar.
Gratis compost als dank voor het scheiden van GFT-afval
Met het uitdelen van compost bedanken wij de Zeeuwen voor hun inspanningen om
Groente-, Fruit- en Tuinafval gescheiden aan te leveren. Wij willen iedereen laten zien dat
van dit Groente-, Fruit- en Tuinafval mooie compost wordt gemaakt. Dit is een product dat
zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.
Gratis compost op alle milieustraten
Op alle 13 Zeeuwse milieustraten is gratis compost verkrijgbaar. Per bezoeker of voertuig
worden op 27 maart maximaal 2 zakken compost verstrekt, zolang de voorraad strekt.
Daarnaast kunnen bezoekers zelf losse compost scheppen. U moet dan wel zelf een transportmiddel meenemen (zak, emmertje, doos, aanhangwagen, etc.).

Dit niet

Groente- en
fruitresten
en schillen

Verpakkingen van wat
voor materiaal dan ook

Etensresten
(ook botjes en graten)

Kauwgom
Luiers,
incontinentiemateriaal

Brood, deeg
rijst, pasta

Theezakjes,
koffiepads en-cups

Losse thee
koffiedik
Strooisel (hooi, stro, zaagsel)
van kleine knaagdieren met
hun poep

Kattenbakvulling,
vogelkooizand,
dode dieren

Bloemen en
planten

Tabak, peuken, as

Fijn tuinafval
Wat hoort in welke afvalbak?
Check de afvalscheidingswijzer.nl

Potten, stenen, balken,
timmerhout, metaal

LANCERING ZEEUWS DELTAPLAN AANPAK DISCRIMINATIE OP 21 MAART
Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie, werd het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie
gelanceerd. Anti Discriminatie Bureau Zeeland vormt samen met
Zeeuwse gemeenten, het Zeeuws onderwijs en andere partijen
vanuit de samenleving één coalitie in het bevorderen van diversiteit en inclusie. En dat is nodig, want nog bijna dagelijks krijgen
mensen te maken met uitsluiting. Anti Discriminatie Bureau
Zeeland zag het aantal meldingen van discriminatie het afgelopen jaar zelfs toenemen met 60%.

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Zeeuws Deltaplan aanpak
Discriminatie. Dit is een uitgebreid plan met allerlei activiteiten en
acties op diverse levensdomeinen zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs en veiligheid. Het tegengaan van discriminatie is een taak van de
hele samenleving. Gemeente Borsele is ook betrokken en enthousiast. De gemeenteraad heeft op 4 maart ingestemd met het Borsels
pamflet anti-discriminatie. Onderwerpen waar Borsele onder andere
mee aan de slag gaat zijn arbeidsmarkt, onderwijs en sport.

Bent u gediscrimineerd of getuige geweest van discriminatie?
Maak dan een melding bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. Dit
is het Zeeuwse meldpunt voor alle klachten en meldingen van discriminatie of racisme. Anti Discriminatie Bureau Zeeland kan u helpen
door te bemiddelen met de persoon of organisatie waar u een klacht
over hebt. In de meeste gevallen wordt zo een oplossing gevonden.
Bovendien is uw melding ook belangrijk om meer inzicht te krijgen
in hoe vaak discriminatie voorkomt en op welke manier. Zo weten we
wat er zich afspeelt in de maatschappij en kan er doelgericht beleid
ontwikkeld worden om discriminatie te bestrijden. Ga voor meer
informatie naar www.adbzeeland.nl.

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

