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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

‘WINDKRACHT’: HERKENNINGSPUNT ENTREE LANDSCHAPSPARK BORSELE

Onze website, www.borsele.nl, is vernieuwd.
De vormgeving is aangepast en de informatie op
de website is opnieuw ingedeeld. Ook voerden
we achter de schermen technisch verbeteringen door. Zo kunt u informatie beter en sneller
vinden en zaken eenvoudiger
online regelen. Heeft u vragen
over de nieuwe website of
kunt u bepaalde informatie onverhoopt niet vinden?
Neem dan contact met ons
op via 0113-238383.

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.

Vrijdag 18 juni is bij de startlocatie van het
Landschapspark Borsele, bij de Stelleplas, het
kunstwerk “Windkracht” onthuld.
Het kunstwerk is gemaakt door Saske van der
Eerden, in opdracht van het Landschapspark
Borsele. Het werk is door een commissie gekozen
uit een aantal inzendingen. De grote peuter die
naar een windmolentje blaast verbeeldt het thema

van het Landschapspark: ‘Geeft je energie’. Het
kunstwerk trekt de aandacht en is al zichtbaar
vanaf de A58. Op de Facebookpagina van het
Landschapspark is een actie gestart. Maak een
leuke foto bij dit kunstwerk en
deel die op de Facebookpagina.
Er zijn leuke prijzen te winnen,
dus doe mee!

GEMEENTE BORSELE JOGG-GEMEENTE, DENKT U MEE?
Sinds 1 januari 2021 is onze gemeente een JOGGgemeente. En wat betekent dat dan?
JOGG is een landelijke aanpak die gaat voor
gezonde jeugd, gezonde toekomst. In Borsele
willen we dat kinderen en jongeren op kunnen
groeien in een gezonde leefomgeving waar het
maken van gezonde keuzes heel normaal is. Een
gemeente waar aandacht is voor gezonde leefstijl
in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slapen in het bijzonder. Een gemeente waar het gemakkelijk is voor
kinderen en jongeren om veel te bewegen, buiten
te spelen, gezond te eten en water te drinken.
Is dat nou nodig hoor ik u denken: Borsele met dat
grote buitengebied, daar hebben kinderen toch
alle ruimte om te spelen en te ravotten. Dat is zeker
zo, maar onderzoek wijst juist uit dat 9% van onze
kinderen overgewicht heeft en dat 53% minder dan
één uur per dag beweegt en dus te veel uren achter

de IPad zit of met het mobieltje in de weer is. Dat
helpt niet mee aan een goede ontwikkeling van de
motoriek en een gezond lijf.
Maak gezond gewoon
Zonder te betuttelen willen we stimuleren dat
de omgevingen waar kinderen veel komen of
gebruik van maken gezonder worden. Denk aan
thuis, school, buurt, (sport-)verenigingen, vrijetijd
accommodaties, media. Dit kunnen we niet alleen.
We gaan met scholen, kinderopvang, verenigingen,
de jeugdgezondheidszorg, bedrijven maar vooral
ook inwoners, ouders en kinderen en jongeren aan
de slag. Zo bouwen we samen aan meer weerstand
en een steviger basis voor een gezonde toekomst.
Uw tip
Om gezond inderdaad gewoon of gewoner te
maken zoeken we ook naar tips en meedenkers.

Want alleen samen kunnen we stappen zetten als
het gaat om de gezondheid van onze kinderen.
Wij zijn heel benieuwd: wat zou u gezonder in uw
omgeving willen maken? Of wat is uw tip om ervoor
te zorgen dat veel bewegen, buitenspelen, gezond
eten en water drinken voor kinderen en jongeren
gemakkelijk wordt? Maak er een foto van of schrijf
het op. Stuur uw idee uiterlijk 26 juli naar:
leefstijlcoach@borsele.nl.
Een aantal inzendingen plaatsen we in de
Bevelandse Bode en op onze social media
kanalen. Onder de inzendingen verloten wij een
JOGG- gezondheidspakket.

Samen maken we gezond gewoon!
Marga van de Plasse, wethouder

Wilt u meer weten, kijk dan op:
www.borselebeweegt.nl Of neem contact op met
JOGG-regisseur Marianne de Kok, via
mdekok@borsele.nl of 06- 25 69 40 76.

UITNODIGING RAADSVERGADERING DONDERDAG 8 JULI
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Borsele, te houden op donderdag 8 juli 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 tevoren aanmelden bij
griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3.	Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel om in te stemmen met de uitwerking van besluit 22 van
het kerntakenonderzoek ‘beperken representatiekosten’
6.	Voorstel om in te stemmen met het bestemmingsplan ‘Kern
's-Gravenpolder, gedeelte Schoolstraat, 2021’
7.	Voorstel om in te stemmen met verdergaande regionale netwerksamenwerking via het Bestuurlijk Platform De Bevelanden

8.	Voorstel om in te stemmen met de voorgestelde koers
zoals beschreven in het Koersplan Sociaal domein Borsele,
'Verdiepingsslag actieplan Sociaal domein'
9.	Voorstel om in te stemmen met de bijstelling van het lasten- en
batenoverzicht inzake het actieplan Sociaal Domein en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022-2025
10. Voorstel om inzake het Regionaal Bureau Leerlingzaken 		
		 Oosterschelderegio (RBLO)
		 a. in te stemmen met de jaarrekening 2020
		 b. in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021
		 c. in te stemmen met de programmabegroting 2022-2025
11.	Voorstel om in te stemmen met het Wijzigingsbesluit Verordening
Maatschappelijke ondersteuning
12.	Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2022 en
de 1e begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio

13.	Voorstel om kennis te nemen van het definitieve herinrichtingsplan van de Prinses Margrietstraat en de kosten voor de
realisatie hiervan ten laste te brengen van de in september 2019
ter beschikking gestelde financiële middelen voor het masterplan
Nieuwdorp
14.	Voorstel om in te stemmen met de meerjarenplanning voor de
uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2021-2025
15.	Voorstel om in te stemmen met de lasten van straatreiniging en
kwijtschelding toerekenen aan en te betrekken bij het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht
16.	Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken gemeente Borsele
2020
17. Vragenuurtje
18. Sluiting
Heinkenszand, 21 juni 2021
voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis

