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BAM Infra, Switch (Stukton / Mobilis) en SPIE zijn
in opdracht van TenneT druk bezig met de bouw
van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Op 109 locaties
worden nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd
voor de verbinding. Die is nodig, omdat de
bestaande ‘stroomsnelweg’ vol zit.
TenneT en de aannemers proberen hinder zoveel
mogelijk te voorkomen. Omwonenden worden
tijdig op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Heeft u vragen over het project of wilt u een
calamiteit melden? Bel dan met de speciale projectlijn: 0800 400 00 68.
Digitaal spreekuur
Het informatiecentrum van TenneT op de
Stationsweg 23 in Kruiningen is momenteel
vanwege de coronamaatregelen dicht. Als alternatief is er elke eerste woensdag van de maand van
16.00 tot 17.00 uur een digitaal videospreekuur.
Tijdens het spreekuur kunt u uw vragen stellen
aan de omgevingsmanager van de aannemer of de
publieksvoorlichters van TenneT. Via het scherm
kunnen kaarten en beelden ter verduidelijking met

www.zuid-west380kv.nl/west.
U kunt ook op de hoogte blijven via
www.facebook.com/zuidwest380kvwest of de
feb
TenneT BouwApp. Download de app gratis
via2de
2 februari
20
Apple Store of Google Play Store. Kies na instalMeer weten?
latie voor het project ‘Zuid-West 380 kV West:
Meer informatie over de bouw en het project vindt
21 januari
2021
Borssele-Rilland’.
u op de projectwebsite:
u worden gedeeld. De link naar het spreekuur vindt
u binnenkort op de projectwebsite:
www.zuid-west380kv.nl/west.
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RAADSBIJEENKOMST
DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021

21 januari 2021

Op 18 februari aanstaande vindt in verband met
de voorjaarsvakantie geen raadsbijeenkomst
plaats.

Lockdown
verlengd
Lockdown
verlengd
De besmettingen
dalen,
maarmaar
nieuwe
coronavarianten
winnen
terrein.
Dat is Dat
zorgelijk,
want deze
De besmettingen
dalen,
nieuwe
coronavarianten
winnen
terrein.
is zorgelijk,
wantvarianten
deze varianten
zijn zijn
besmettelijker
en kunnen
tot een
golf leiden.
Daarom
wordtwordt
de lockdown
verlengd.
besmettelijker
en kunnen
totnieuwe
een nieuwe
golf leiden.
Daarom
de lockdown
verlengd.

Lockdown verlengd
Avondklok: blijf binnen

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten

HebHeb
je klachten?
zijn besmettelijker en kunnen
een
nieuwe golf leiden. Daarom
wordt
de lockdown verlengd.
je klachten?
Werk tot
thuis,
Houd 1,5Houd
meter
Is het druk?
Werk tenzij
thuis, tenzij
1,5 meter
Is het druk?

het niet
anders
kan.zorgen
afstand.afstand.
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok.BlijfDeze
maatregel moet
ervoor
het
niet anders
kan.
in
thuisquarantaine.
KRISTAN DE WINTER WINNAAR FOTOWEDSTRIJD
Blijf
inzware
thuisquarantaine.
Lockdown
verlengd
dat
minder
mensen
elkaar
ontmoeten.
Zo
voorkomen
we
verspreiding
van
het
coronavirus.
“MOET JE ZIEN …… IN BORSELE” JANUARI
Ontvang
geengeen
bezoek.
Heb
jeOntvang
klachten?
bezoek.
Werk thuis, tenzij
Houd
1,5en
meter
Hoest
nies in je

Avondklok: blijf binnen

.

Ga dan weg.
Ga dan weg.

.

Is hetDraag
druk? een mondkapje

en nieswant
in je deze varianten
Draag een mondkap
Was
vaak
handen.
De besmettingen
dalen, maar nieuwe coronavarianten
winnen
Dat
isHoest
zorgelijk,
het niet
anders
kan.
Ga dan
weg.
Wasje
vaak
je
handen. terrein.afstand.
elleboog.
waar
datwaar
verplicht
Laat Laat
jeBlijf
testen.
thuisquarantaine.
elleboog.
dat is.
verplicht is
jeintesten.
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.
.

Ontvang geen bezoek.

Hoest en nies in je

Was vaak je handen.
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze
elleboog.
Laatzware
je testen. maatregel moet ervoor zorgen
Avondklok
en boodschappen
dat minder mensen elkaar ontmoeten.
Zo voorkomen
we verspreiding van hetWinkelen
coronavirus.
Avondklok
Winkelen en boodschappen
Heb je klachten?

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Vervoer en reizen
Vervoer en reizen

Werk thuis, tenzij
Houd 1,5 meter
Is het druk?
.
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
het niet anders kan. Niet-essentiële
afstand.
Ga zoveel
dan weg.
winkels dicht.
Blijf
mogelijk thuis.
Blijf in thuisquarantaine.
Ga
tussen
21.00
uur
en
4.30
uur
Niet-essentiële
winkels
dicht.
Avondklok
Winkelen
Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
niet naar buiten. Meer informatie:
Afhalenen
vanboodschappen
bestellingen vanaf 10
niet
naar
buiten.
Meer
informatie:
Afhalen
van
bestellingen
vanaf
10
rijksoverheid.nl/avondklok.
februari mogelijk.
Ontvang geen
bezoek.
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
Niet-essentiële
winkelsen
dicht.
rijksoverheid.nl/avondklok.
Hoest
nies in je
Draag
eenmet
mondkapje
februari mogelijk.
BlijfReis
zoveel
mogelijk
thuis.
alleen
het
ov voor
Was vaak je handen.
Reis
alleen
met
niet
naar
buiten.
Meer
informatie:
Afhalen van bestellingen
vanaf 10
noodzakelijke
reizen.
elleboog.
waar dat
verplicht
is. het ov voor
Laat je testen.
rijksoverheid.nl/avondklok.
februari
mogelijk.
noodzakelijke reizen.
Onder
andere
supermarkten,
Reis
alleen
met
het
ov
voor
Ontmoetingen
Onder andere
supermarkten,
drogisterijen,
groentewinkels
en
noodzakelijke
reizen. en boek geen reis
Blijf in Nederland
Ontmoetingen
drogisterijen,
groentewinkels en
tankstations
Onder andereopen.
supermarkten,
in Nederland
en boek gee
naar het Blijf
buitenland
in de periode
tankstations
open.
Ontvang
thuis
max.
1
persoon
per
Ontmoetingen
drogisterijen, groentewinkels en
naar en
hetboek
buitenland
t/m
31 maart.
in Nederland
geen reisin de period
Avondklok
Winkelen
en boodschappen
Vervoer enBlijfreizen
Ontvang
thuis
1 persoon
per
dag (excl.
kinderen
t/mmax.
12 jaar).
tankstations open.
t/m
31
maart.
naar het buitenland in de periode
Alcoholverbod na 20.00 uur.
dag
(excl. kinderen
t/m1 12
jaar). per
Ontvang
thuis max.
persoon
t/m 31 maart.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
dag
kinderen
Ga tussen 21.00 uur
en(excl.
4.30
uur t/m 12 jaar).
Niet-essentiële
winkels dicht.
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Alcoholverbod
na
20.00
uur.
Ga max.
per dag op bezoek.
niet naar buiten.
Meer1 keer
informatie:
Onderwijs en kinderopvang
Afhalen van bestellingen vanaf 10
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
rijksoverheid.nl/avondklok.
Onderwijs
en kinderopvang
februari
mogelijk.
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Contactberoepen
Onderwijs
en kinderopvang
Reis alleen
met
het
ov vooren kinderopvang
Primair
onderwijs
Contactberoepen
Buiten: groep van max. 2 personen
Contactberoepen
noodzakelijke
vanaf 8reizen.
februari
open.
Primair
onderwijs en kinderop
of 1 huishouden.
Hetsupermarkten,
uitoefenen van niet-medische
Primair onderwijs
en kinderopvang
Buiten:
vanmax.
max.2 2personen
personen Onder andere
Buiten:groep
groep van
vanaf
8 februari open.
vanaf 8 februari
open.
contactberoepen
zoals
kappers,
Ontmoetingen ofof1 huishouden.
Het uitoefenen
niet-medische
1 huishouden.
Het
uitoefenen
van
niet-medische
drogisterijen,
groentewinkels
en van
Blijf in Nederland
en boek
geen reis
tatoeëerders
en schoonheids
Buitenschoolse
opvang
dicht.
zoals kappers,
contactberoepen
zoals- kappers,
tankstationscontactberoepen
open.
specialisten
verboden.
naar het
buitenland
invoor
de periode
tatoeëerders
en schoonheids
Noodopvang
kinderen
van ouders
Buitenschoolse
opvang
dicht. opvang
tatoeëerders
en schoonheids
Ontvang
thuis max.
1 persoon perlocaties
Buitenschoolse
dicht.
Publiek
toegankelijke
specialisten
verboden.
t/m
31
maart.
Noodopvang
voor
kinderen van
ouders
met cruciale
beroepen
envoor
kinderen
in van o
specialisten verboden.
dag (excl. kinderen
t/m 12
jaar).
Noodopvang
kinderen
Publiek
toegankelijke
locaties
Publiek
toegankelijke
locaties Alcoholverbod na
met een
cruciale
beroepenpositie.
en kinderen in
20.00 uur.
kwetsbare
met cruciale beroepen en kinderen
Onder andere musea, bioscopen en
een kwetsbare positie.
Onder andere
musea, bioscopen en
Sport
een kwetsbare positie.
dicht. musea,
De foto is gemaakt in natuurgebied de Zwaakse Weel in Kwadendamme
bij om
de Roode
Geldige redenen
tijdensHoeve.
de avondklok buitenGa
temax.
zijn:1 keerbibliotheken
andere
bioscopen
en
Kijk
op
rijksoverheid.nl/
Sport
perOnder
dag
op
bezoek.
bibliotheken dicht.
op afstand voor vo,
OnderwijsOnderwijs
enOnderwijs
kinderopvang
Sport
bibliotheken dicht.
op
afstand voor vo,
avondklokBuiten
voormet
de max. 2 personen op
mbo, hbo, wo en alle overige
Contactberoepen
op afstand voor vo
mbo, hbo, woOnderwijs
en alle overige
Buiten met max. 2 personen op
een noodsituatie
Voor werk
onderwijs-,
en
1,51,5meter
afstand.
Kinderent/m
t/m1717
mogelijke verklaring(en)
Primair
onderwijs
entrainingskinderopvang
Het is een mooi winters tafereel met zachte kleuren. De schapenInworden
verrast door de sneeuw.
onderwijs-,
trainingsen wo en alle overige
meter
afstand.
Horeca
enmax.
evenementen
mbo,
hbo,
Buiten
metKinderen
max. 2 personen
op
Buiten:
groep
van
personen
Horeca
en2evenementen
educatieve
activiteiten.
jaar
enentopsporters
uitgezonderd.
educatieve
activiteiten.
vanaf
8
februari
open.
jaar
topsporters
uitgezonderd.
die
je
bij
je
moet
hebben
onderwijs-,
trainingsen
1,5
meter
afstand.
Kinderen
t/m
17
of
1
huishouden.
Het
uitoefenen
van
niet-medische
De vallende sneeuwvlokken zijn mooi gevangen op de foto. Met deze foto wint hij een waardebon van
Onder
andere
examens,
praktijklessen
Horeca
en
evenementen
Onder
andere
examens,
praktijklessen
Eet- enEetdrinkgelegenheden
dicht,
educatieve
activiteiten.
jaar
enkappers,
topsporters
contactberoepen
zoals
en drinkgelegenheden
dicht,
als
het toch noodzakelijk
is uitgezonderd.
Reizen naar het buitenland
en
en onderwijs
voor kwetsbare
leerlingen
Dringende
(medische)
hulp
aan
en onderwijs
voor kwetsbare
leerlingen
€ 25 en dingt hij mee naar de jaarprijs van € 300.
bestellen
bij restaurants
mogelijk
Onder andere
bestellen
bij restaurants
mogelijk
tatoeëerders
en
schoonheids- dicht.
Buitenschoolse
opvang
dicht.examens, praktijkle
Geldige
redenen
om tijdens de avondklok buiten
te zijn:
Binnensportlocaties
dicht.
Binnensportlocaties
uitgezonderd.
uitgezonderd.
Kijk
opbuiten
rijksoverheid.nl/
dat
je
bent.
Eeten drinkgelegenheden
terug naar
Nederland
mensen
en dieren
en evenementen
verboden. dicht,
en evenementen
verboden.
en onderwijs
kwetsbare leerli
specialisten verboden.
Noodopvang voor kinderen
van voor
ouders
bestellen
bij restaurants mogelijk avondklok voorBinnensportlocaties
Publiek toegankelijke
locaties
de
dicht.
uitgezonderd.
met cruciale beroepen
en kinderen in
en evenementen verboden.
In
een
noodsituatie
Voor
werk
Geen
wedstrijden
en
groeps
Wij zijn benieuwd naar wat u vindt dat moet worden gezien in Borsele. Daarbij denken wij niet alleen aan
Geen wedstrijden en groepsmogelijke verklaring(en)
een kwetsbare positie.
lessen.Topsporters
Topsporters uitgezonderd.
andere
bioscopen
Uitlaten van een aangelijnde
Na eenOnder
oproep
vanmusea,
een rechter
ofen
lessen.
uitgezonderd.
die
je
bij
je moet
hebben
natuur, maar ook aan activiteiten of bijzondere locaties.
Sport
Geen
wedstrijden
en
groeps
bibliotheken
dicht.
Ga
je
tijdens
de
hond (dit doe je alleen)
officier van justitie
als
het toch noodzakelijk
is
Topsporters
uitgezonderd.
Reizen naar het buitenland en
Onderwijs op afstand voor vo,
Dringende (medische) hulp aan
avondklok
naarlessen.
buiten,
Stuur uw foto in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
mbo, hbo, wo en alle overige
Buiten
met max.
2 personen op
dat
jeloop
buiten
bent.
terug
naar Nederland
mensen en dieren
dan
je
het
risico
op
onderwijs-, trainingsen en uitzonderingen:
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
Meer informatie
Een examen
voor mbo, hbo of wo
Voor een uitvaart
Horeca
en evenementen
een
boete
van
€95.
educatieve activiteiten.
Meer informatie en uitzonderingen:
jaar en topsporters uitgezonderd.
rijksoverheid.nl/coronavirus
Wij publiceren onze omgevingsvergunningen
digitaal.
rijksoverheid.nl/coronavirus
Onder andere examens,
praktijklessen
of bel
0800-1351
Uitlaten van een aangelijnde
Na eenEetoproep
van een rechterdicht,
of
en drinkgelegenheden
informatie en uitzon
bel 0800-1351
en onderwijs voor kwetsbareofMeer
leerlingen
Ga je tijdens de
Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
bij restaurants mogelijk
hond (dit doe je alleen)
officierbestellen
van justitie
Binnensportlocaties dicht.
rijksoverheid.nl/coro
uitgezonderd.
en evenementen verboden.
avondklok naar buiten,
of bel 0800-135
De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.
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De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.
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