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GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF

De gemeenteraad van Borsele organiseert in mei en juni de cursus Politiek Actief. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die meer wilt weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die mis-
schien interesse hee�  om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. 
Meedoen is gratis en aanmelden kan per e-mail via gri� ie@borsele.nl onder vermelding van uw naam, 
adres + woonplaats en telefoonnummer. 
Meld u snel aan! Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/politiekactief. Deze gratis cursus is alleen 
bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in onze gemeente.

‘WAT KAN JIJ VANDAAG DOEN 
OM DE WERELD VAN MORGEN TE 
VERANDEREN?’

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

51 JAAR / SUFFE TUTTENESTHER

VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU 
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF 
IN DE GEMEENTE BORSELE

In week 18 en 19 komt de gemeenteraad niet bij 
elkaar in verband met de meivakantie.

RAADSBIJEENKOMSTEN

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 31 maart 2021 hebben wij een melding ont-
vangen van Firma van Damme Nisse gelegen 
aan de Zuidweg 22 in 'S-Heer Abtskerke. 
Het gaat om een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit, met betrekking tot de opslag 
van lege kisten, huisvesting van arbeiders en 
de opslag van propaan in een bovengrondse 
opslagtank.

Wanneer u de stukken over deze melding wilt 
bekijken, kunt u contact opnemen met 
D. Steenvoorde, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. 0613055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier 
terecht voor een mondelinge toelichting en 
kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk 
M-ACT210227.

Wij publiceren onze 
omgevingsvergunningen digitaal. 

Onze publicaties vindt u op 
www.o� icielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van o� iciële 
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.o� icielebekendmakingen.nl. 

PRAAT MEE OVER ‘EEN GEMEENTE 
ZONDER DREMPELS’

Iedereen moet kunnen meedoen in de 
samenleving. Mensen met én zonder beper-
king: iedereen hoort gelijke kansen en 
mogelijkheden te krijgen. De gemeente 
Borsele zet zich hier actief voor in. ‘We zijn 
al goed op weg’, vertelt wethouder Marga 
van der Plasse enthousiast. ‘Maar het kan 
zeker beter. Daarom roepen we de hulp van 
onze inwoners in. Iedereen doet mee!’

Borsele nodigt haar inwoners uit om mee te 
denken en praten over de toegankelijkheid van 
de gemeente. ‘Toegankelijkheid betekent dat 
ieder mens, met of zonder beperking, toegang 
hee�  tot dezelfde plekken en diensten’, legt 
Van der Plasse uit. ‘Zo moet een slechtziende 
bijvoorbeeld websites kunnen beluisteren en 
moet iemand in een rolstoel gewoon met de 
bus kunnen reizen.’ Door middel van persoon-
lijke gesprekken wil de gemeente ontdekken 
wat ze anders of beter kan doen op het gebied 
van toegankelijkheid.

VN-verdrag
De gemeente wil zich inzetten voor het 
VN-verdrag van de rechten van de mens met 
een beperking. Dit verdrag hee�  als doel dat 
de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor 
iedereen. Om dit doel te behalen, moet de 
samenleving fysieke en figuurlijke drempels 
wegnemen. Voor gemeenten betekent dit 
dat zij zich inspannen zodat inwoners met 
een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk 
mogelijk kunnen leven.

Praat mee! 
Niet alleen inwoners met een beperking of 
chronische ziekte, maar ook familieleden, 
zorgverleners en belangenbehartigers worden 
gevraagd hun input te geven. Dus woont u in 
de gemeente Borsele en wilt u meepraten over 
een inclusieve gemeente? Neem dan contact 
op via 
iedereendoetmee@borsele.nl of 
0113 - 23 83 83. Dan zal de gemeente in overleg 
een afspraak plannen voor een gesprek. 

Meer informatie is te vinden op de website 
www.borsele.nl/iedereendoetmee.

OP ZOEK NAAR VERHALEN OVER DE KASTANJE IN OUDELANDE

Gemeente Borsele wil de oude kastanjeboom in Oudelande aanmelden 
voor de Nederlandse verkiezing van ‘De Boom van het jaar’ die voor de 
vierde keer wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Daarom vragen 
wij inwoners om bijzondere verhalen van de boom te delen. 

SBNL Natuurfonds organiseert de Nederlandse verkiezing van 'De Boom 
van het Jaar'. De verkiezing draait om markante bomen met een bijzon-
der verhaal. De boom op de hoek van de Burgemeester van Lierestraat en 
Lindestraat is zo’n boom. Hij hee�  een respectabele lee� ijd van circa 130 jaar, 
overleefde de oorlog en de watersnoodramp. Hij zag generaties scholieren 
aan zich voorbijtrekken. Het is de boom waaronder al sinds mensenheugenis 
het dorpsfeest plaatsvindt. Dorpsbewoners wisselen de laatste nieuwtjes uit 
op de 'klapbanke' rond de boom. Maar bovenal zijn er anekdotes en verhalen 
bekend over deze boom. Zo schrij�  J. de Ruiter dat de jongelingsvereniging bij 
de aanplant in 1890 een fles sterke drank in het plantgat hee�  verstopt. 

Hee�  u een bijzonder verhaal dat u met ons wilt delen? Stuur dit dan uiter-
lijk 19 mei 2021 naar info@borsele.nl onder vermelding van ‘kastanje van 
Oudelande’. Uit alle inzendingen kiest een vakjury één boom per provincie. 
Vervolgens kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriete boom. 


