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LAATSTE ZOMERACTIVITEIT SENIORENRAAD BORSELE: KOMT U OOK?

De Seniorenraad Borsele organiseert deze 
zomer weer een aantal activiteiten voor 
Borselse senioren. De afgelopen weken kregen 
we een interessante lezing in Ellewoutsdijk, 
genoten we van een heerlijke lunch en high 
tea en speelden we gezellig jeu de boules. Op 
27 augustus sluiten we de zomeractiviteiten af 
met een barbecue. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij!

Om 16.30 uur verwelkomen we u met een feeste-
lijk drankje bij dorpshuis Vijverzicht in Borssele. 
Een half uur later beginnen we met de barbecue. 

Er zijn allerlei soorten vlees, verschillende 
salades, stokbrood, fruit en een grand dessert. 
Het is ook mogelijk om vegetarisch te eten, het is 
wel belangrijk om dit bij uw aanmelding door te 
geven. Tijdens het eten zorgt Frans Kasander met 
zijn accordeon voor vrolijke muzikale omlijsting. 
Deelname kost 17,50 euro, inclusief een drankje. 

Aanmelden kan tot en met 20 augustus via tele-
foonnummer 0113-311999, e-mailadres 
info@vrijwilligershuis.nl of de 
website www.vrijwilligershuis.nl. 
U bent van harte welkom!

WEL OF GEEN GFT-AFVAL?

De afgelopen weken hebben we tips en trucs 
gedeeld om de groene container schoon en fris 
te houden. De komende weken delen we lijsten 
met welk afval wel en niet in de groene GFT-
container mag. Eerst een algemene lijst: 

Wat mag wel?

• Groente- en fruitresten en schillen
• Etensresten (ook botjes en graten)
• Brood, deeg, rijst, pasta
• Losse thee, ko� iedik 
•  Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine
 knaagdieren, met hun poep
• Bloemen en planten
• Fijn tuinafval

Wat niet?

•  Verpakkingen van wat voor materiaal 
 dan ook
• Kauwgom
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Theezakjes, ko� iepads en – cups
•  Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode 
 dieren
• Tabak, peuken, as
• Potten, stenen, balken, timmerhout, metaal

Meer informatie vindt u op www.borsele.nl/
afval of op www.afvalscheidingswijzer.nl.

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 zoek-
vraag 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. 

De raad is met zomerreces. De eerstvolgende raads-
vergadering vindt plaats op 16 september 2021.

RAADSBIJEENKOMST

KENNISGEVING

TERINZAGELEGGING GEDOOGBESCHIKKING BELEMMERINGENWET 
PRIVAATRECHT

De burgemeester van de gemeente Borsele maakt 
bekend dat - ingevolge artikel 4, eerste lid en 
artikel 2, tweede lid, van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht-  de gedoogbeschikking van 19 juli 
2021, RWS-2021/25197 voor de aanleg en instand-
houding van een hoogspanningsverbinding Zuid-
West 380kV – West-Borssele - Rilland (ZWW) met 
bijkomende werken in de gemeenten Kapelle, 
Borsele en Reimerswaal door TenneT TSO B.V. 
met ingang van donderdag 19 augustus 2021 voor 
een periode van veertien dagen ter inzage ligt 
op het gemeentehuis van de gemeente Borsele, 
Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

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 vrijdag-
ochtend 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, zodat deze alvast voor 
u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor 
contact opnemen met het team Informatiebeheer 
en Ondersteuning via het algemene telefoonnum-
mer 0113-238383.

De beschikking kan ook digitaal worden 
opgevraagd en wel via het e-mailadres 
CDLoketBP@rws.nl.

Heinkenszand, 18 augustus 2021

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie personen 
staan ingeschreven. 

Het college hee�  besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dat betekent dat zij daardoor niet meer 
op de adressen staan ingeschreven. De betrokken 
personen zijn verplicht tot het doen van aangi� e 
van verblijf en adres of adreswijziging. 

Het betre� : 

- Grzegorz Mikosza, 05-01-1970 
- Egidijus Tumėnas, 24-01-1983
- Sandra Szałkucka, 18-07-2007

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 
4450 AA  Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam 
en adres, dagtekening, het besluit waar u bezwaar 
tegen maakt en de gronden van het bezwaar. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113-
238441 of via burgerzaken@borsele.nl. 


