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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

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
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Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op
donderdag 4 februari 2021 om 20.00 uur. Het is een digitale vergadering en is live te volgen via
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-februari/20:00.
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.
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Opening
Spreekrecht publieke tribune
Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
Ingekomen stukken / klankbordgroepen
Voorstel tot het instemmen met de bestuursopdracht toekomstvisie Borsele
Voorstel om in te stemmen met de aandeelhoudersstrategie North Sea Port – Samen, slimmer en
duurzamer
Voorstel tot het vaststellen van de verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening
gemeente Borsele
Voorstel tot het instemmen met het beschikbaar stellen van een incidentele bijdrage van € 185.000
in 2021 voor de overgangsfase en de uitvoering van het scenario 3b, liquidatie van Intervence
Vragenuurtje
Sluiting
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ACTIE VRIJWILLIGERSHUIS: GEEF EEN STEUNTJE IN DE RUG
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Door corona hebben meer mensen dan ooit een steuntje in de rug nodig. In de donkere wintermaanden
komen we minder vaak buiten en nu er veel gesloten blijft, is een ontmoeting in dorpshuis, clubhuis of
café er ook niet bij. In de decembermaand zagen we enorm veel mooie initiatieven in alle dorpen van
de gemeente. Er werden kaartjes bezorgd, tekeningen door schoolkinderen gemaakt en er werd lekkers
rondgebracht (zoals de oliebollenactie van de Seniorenraad). Geweldig! Maar de winter is nog niet voorbij
en daarom roept Het VrijwilligersHuis op om mensen op te geven die een opstekertje kunnen gebruiken.
Het VrijwilligersHuis gaat deze mensen namelijk in het zonnetje zetten. Hoe en wat, dat is nog een verrassing! Eind februari zal dit in elk geval plaatsvinden. Geef daarom vóór 22 februari iemand op die het wel
kan gebruiken. Opgeven kan door de naam, adres en waarom deze persoon dit verdient te mailen naar
info@vrijwilligershuis.nl of deze gegevens door te bellen: 0113 - 31 19 99.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 13 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van W. Elenbaas
gelegen aan Hellenburgstraat 2 in Baarland.

Heinkenszand, 19 januari 2021
voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis

Het betreft een melding voor het uitbreiden van het bedrijf met een schuur met koelcellen voor de opslag
van fruit.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van
RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.

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

De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210029.

