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INFORMATIE OVER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Tweede Kamerverkiezing
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.
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GEMEENTE BORSELE

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).

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

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.

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

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.

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.
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Team 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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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.
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Wist u dat Borsele een heuse beeldenroute kent? In 15 kernen van onze gemeenten staan kunstwerken die
gemaakt zijn door professionele kunstenaars. Samen vormen zij de route “Wankel evenwicht”. Een verwijzing naar het steeds opnieuw vinden van de relatie tussen mens en wereld. Op onze website
vindt u alle informatie over de kunstwerken, waar ze staan en wie ze gemaakt hebben. Leuk
nu het mooier weer wordt om eens een fietstochtje langs deze kunstwerken te maken.
Kijk op www.cultureleraadborsele.nl/beeldenroute-borsele.
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Onderwijs en kinderopvang

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 11 MAART 2021
Op donderdag 11 maart aanstaande vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats over het thema
Volkshuisvesting en een presentatie van Jong Borsele. 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
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MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

TOEPASSING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

Op 11 februari 2021 is een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit ontvangen van de
heer A. Vlagsma gelegen aan Tolhoekweg 2 in
Oudelande. Het betreft een melding voor het
kleinschalig houden van vleeskoeien (4 stuks
zoogkoeien ouder dan 2 jaar en 4 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) met de daarbij behorende opslag van voer en mest. Indien daaraan
behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van
RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.

De burgemeester van de gemeente Borsele
maakt bekend dat met ingang van donderdag
11 maart 2021 tot en met woensdag 24 maart
2021 het verzoek van TenneT TSO B.V. (TenneT)
aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451
KB, Heinkenszand.

De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210109.
Op 10 februari 2021 is een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit ontvangen van A.M.A.
Steijn en C.A. Bal gelegen aan Slabbekoornsedijk
3 in Kwadendamme. Het betreft een melding
voor het uitbreiden van de huisvesting voor
arbeidsmigranten.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,
medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51205993.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210104.

Dit betreft een verzoek om met toepassing
van de Belemmeringenwet Privaatrecht de
rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen
voor de aanleg en instandhouding van een hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV – West
Borssele - Rilland in de gemeenten Kapelle,
Reimerswaal en Borsele.
Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken

geopend van maandag t/m donderdag van 08:30
– 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. In verband met de
coronamaatregelen vragen wij u om voor het inzien
van stukken van tevoren telefonisch een afspraak
te maken wanneer u de stukken in wilt zien,
zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het
team Informatiebeheer en Ondersteuning via het
algemene telefoonnummer 0113-238383.
Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het Covid-19-virus kunnen de stukken ook
digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres
CDLoketBP@rws.nl.
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens
een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen

bezwaren worden ingediend en kan overleg worden
gepleegd met de verzoeker TenneT.
In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19-virus zal de zitting digitaal
worden gehouden op donderdag 25 maart 2021. U
wordt verzocht uiterlijk op maandag 22 maart 2021
kenbaar te maken dat u op genoemde datum uw
bezwaren naar voren wenst te brengen.
Dit doet u door een e-mail te versturen naar
CDLoketBP@rws.nl. U krijgt vervolgens een uitnodiging per e-mail voor het bijwonen van de digitale
zitting.
De rechthebbenden van de kadastrale percelen
worden schriftelijk in kennis gesteld.

Heinkenszand, 3 maart 2021

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.

