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UITNODIGING STARTBIJEENKOMST JOGG-BORSELE

Borsele is een JOGG-gemeente. JOGG staat voor 
gezonde jeugd, gezonde toekomst. We willen 
dat kinderen en jongeren in Borsele op kunnen 
groeien in een gezonde leefomgeving, waar het 
maken van gezonde keuzes heel normaal is. Een 
gemeente waar aandacht is voor gezond leven 
in het algemeen en voor gezonde voeding, vol-
doende bewegen, ontspanning en slapen in het 
bijzonder. 

Op donderdag 23 september is van 15:00 uur tot 
17:00 uur in de Stenge, Heinkenszand, de start-
bijeenkomst van JOGG-Borsele. We geven infor-
matie over JOGG-Borsele en willen graag horen 
welke wensen en ideeën u heeft om de kinderen 
en jongeren in Borsele gezond op te laten groeien. 
Wat zou er bijvoorbeeld gedaan moeten worden 
om ervoor te zorgen dat kinderen veel bewegen 
en gezond eten. Wat zou u kunnen doen en wat 

heeft u daarvoor nodig?  
Voor de startbijeenkomst zijn partijen uitgenodigd 
die met kinderen en jongeren te maken hebben: 
kinderopvang, basisscholen, (sport) verengingen, 
gezondheidszorgmedewerkers, welzijnswerkers, 
bedrijven. Via deze weg willen we ook geïnteres-
seerde inwoners uit Borsele uitnodigen. Denk en 
doe ook mee. Samen maken we gezond gewoon. 

Wilt u meer weten of u aanmelden, neem dan 
contact op met Marianne de Kok, JOGG-regisseur 
via (0113-23 83 83) of stuur een mail naar: 
jogg@borsele.nl

Bij de startbijeenkomst houden we rekening met 
de geldende coronamaatregelen. Dit kan beteke-
nen dat de bijeenkomst digitaal gehouden wordt 
als de maatregelen dit voorschrijven. 

WEL OF GEEN GFT?

Deze week delen we een lijst over fijn tuinafval 
en of dit wel of niet in de groene container mag. 

Wat mag wel?
• Bloemen en planten
•  Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras 
 en bladeren
• Tuin- en potgrond
• Takken, stronken, stammetjes

Wat beter niet?
• Bloem- en plantenpotten, aardewerk
• Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei
•  Kunstmest, bestrijdingsmiddelen, 
 worteldoek, hydrokorrels
• Balken, timmerhout, metaal

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

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. 

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de gemeente-
raad, belast met de agendavorming en de advisering 
over de werkwijze van de raad. Deze vergadering 
vindt maandelijks plaats. Vastgestelde verslagen kunt 
u vinden op www.borsele.nl.

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de 
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek voor te 
leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen 
dient u vóór 8 september 12.00 uur een afspraak te 
maken bij Ilona Vermue of Manon Sinke (0113 238487)

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST 9 SEPTEMEBER 2021

VERKEERSMAATREGELEN SINOUTKERKSEWEG TIJDENS WERKZAAMHEDEN 
HOOGSPANNINGSVERBINDING

TenneT werkt aan een nieuwe hoogspannings-
verbinding tussen Borssele en Rilland. Vanaf 1 
september start SPIE met de voorbereiding voor 
het aanbrengen van de stroomdraden (geleiders) 
tussen masten 1028 en 1031. Uit voorzorg treffen ze 
veiligheidsmaatregelen en verkeersmaatregelen, 
zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden 
uitgevoerd.

Tijdens het aanbrengen van de geleiders is het 
belangrijk dat er onder de nieuwe verbinding geen 
verkeer aanwezig is. In overleg met gemeente 

Borsele en Waterschap Scheldestromen is ervoor 
gekozen ervoor om de Sinoutskerkseweg volledig 
af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Er komt 
een alternatieve route. Voor het doorgaande fiets-
verkeer komt er een tijdelijk fietspad in het perceel 
ten Westen van de Sinoutskerkseweg. 

Het aanbrengen van de geleider duurt tot ca. 8 
oktober. Daarna wordt de situatie zo spoedig 
mogelijk weer hersteld. Meer informatie over de 
bouw en het project vindt u op de projectwebsite 
www.zuid-west380kv.nl/west.

 

 

 

TIJDELIJKE LOCATIES CORONAVACCINATIE

Naast pop-uplocaties in gemeente Tholen en Reimerswaal, opent GGD Zeeland de komende tijd in elke 
Zeeuwse gemeente tijdelijke vaccinatielocaties.  Je kunt hier zonder afspraak terecht. Iedereen vanaf 
12 jaar is welkom. Er wordt gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. Neem altijd je identiteitsbewijs én een 
mondkapje mee. Ter plekke kan een gezondheidsverklaring worden ingevuld. 

In de gemeente Borsele komende de volgende tijdelijke priklocaties:

Voor een overzicht van tijdelijke locaties en openingstijden kijk je op 
www.ggdzeeland.nl/vaccinatielocaties

Plaats Locatie Data Tijd

Borssele Dorpshuis 4 oktober 16.00 – 19.00 uur

's-Gravenpolder Dorpshuis 6 september (2e datum volgt) 16.00 – 19.00 uur

Heinkenszand Stenge 9 september en 12 oktober 16.00 – 19.00 uur


