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foto Bram Boone

Op donderdag 23 september 2021 gaat de 
gemeenteraad op excursie. Deze excursie staat 
in het teken van het thema Biodiversiteit.

Deze avond is er geen bijeenkomst in de 
raadsboerderij. 

RAADSBIJEENKOMST

BEKENDMAKING WET 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van 
de gemeente Borsele is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen op het 
adres waar ze volgens de basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de persoonslijst 
van deze personen op te schorten. Dat betekent 
dat ze daardoor niet meer op de adressen staan 
ingeschreven. De betrokken personen zijn ver-
plicht tot het doen van aangifte van verblijf en 
adres of adres-wijziging.

Het betreft:  Wiktoria Wereszka, 12-09-1999
   Laszló Rustka, 08-03-1989
   Norbert Gagy 03-11-1997

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publica-
tie gemotiveerd bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. 
Vermeld hierin uw naam en adres, dagte-
kening, het besluit waar u bezwaar tegen 
maakt en de gronden van het bezwaar. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen 
met team Burgerzaken, telefoonnummer 
0113-238383 of via burgerzaken@borsele.nl. 

Workshop Een relaxte ouder
Ben jij ook zo benieuwd hoe andere ouders met opvoedvragen omgaan? Ben je als 
ouder ook geneigd soms teveel op te willen lossen voor je kind? Wil je weten hoe je 
daarin een meer relaxte ouder kan worden? Meld je dan aan voor deze workshop! We 
gaan op een interactieve manier in gesprek over (je eigen) oplossingen.

	 Voor	ouder(s)/verzorger(s)	met	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd

 Dinsdag 5 oktober 2021

 19.30 uur – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  

 De Stenge, Heinkenszand

 Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is verplicht via cjg@borsele.nl.    
 U kunt zich tot maandag 4 oktober aanmelden. Vermeld daarbij met hoeveel  
 personen u komt. 

Theatervoorstelling Die andere ouders doen ook maar wat!  
Opvoeden	en	ouderschap;	er	zijn	meters	boeken	over	geschreven	en	iedereen	heeft	
wel een advies. Maar hoe doen we het eigenlijk? Wat gaat er goed en waarin slaan we 
de plank misschien wel mis? Theatergroep VINT speelt een herkenbare, humoristische 
en interactieve voorstelling die laat zien hoe ‘we’ dat doen en volhouden, dat opvoe-
den.

	 Voor	ouder(s)/verzorger(s)	met	kinderen	in	alle	leeftijden

  Donderdag 7 oktober 2021

  19.30 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

  De Stenge, Heinkenszand

  Deelname is gratis. U kunt zich tot maandag 5 oktober aanmelden via  
 www.inreimerswaal.nl/theatervoorstelling-bint.  Let op: er is een beperkt aantal  
 plaatsen beschikbaar.  

Samen lezen met je kleintje bij de Babybieb!
Maandelijks organiseert de BoekStartcoach van de gemeente Borsele een gezellige 
Babybieb	voor	ouders	en	kun	kindje	in	de	leeftijd	van	0-2	jaar.	Iedere	bijeenkomst	staat	
een ander thema centraal. In de week van de opvoeding komt een jeugdverpleegkundi-
ge van de GGD vertellen over opvoeden en de ontwikkeling van de allerkleinsten. 
De BoekStartcoach ondersteunt hierbij met passende opvoedboeken en leestips. 
Kom jij ook samen met je kindje naar de Bibliotheek in Heinkenszand? Er is genoeg te 
doen en te beleven! 

	 Voor	ouder(s)/verzorger(s)	met	kinderen	in	de	leeftijd	van	0-2	jaar.		 	 	
 De kleintjes zijn van harte welkom!

 Vrijdag 8 oktober 2021

 09.30 uur – 10.30 uur (inloop vanaf 09.20 uur).

 Bibliotheek, Heinkenszand

 Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is verplicht via  
 www.bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten 

Workshop Het leven van een puber
Stap mee in de wereld van jongeren anno 2021. Een interactieve avond met actuele 
onderwerpen zoals middelengebruik, emoji’s, wapenbezit en seksualiteit. Je gaat 
geïnformeerd naar huis met concrete tips en adviezen.
Waarschuwing vooraf: de avond bevat expliciete content.

	 Voor	ouders	met	kinderen	in	de	puberleeftijd	en	andere	geïnteresseerden

 Woensdag 6 oktober 2021

 19.30 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

 De Stenge, Heinkenszand

 Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is verplicht via cjg@borsele.nl. U kunt   
 zich tot dinsdag 5 oktober aanmelden. Vermeld daarbij met hoeveel personen  
 u komt. 

Houd tijdens de week van de opvoeding ook de socials van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in de gaten! (Facebook www.facebook.com/cjgborsele en instagram 
www.instagram.com/cjbgborsele) 

Ouder én kind activiteiten Week van de opvoeding 2021
In de week van de opvoeding organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele de volgende activiteiten:

Voor alle activiteiten geldt dat deze volgens de op dat moment geldende coronarichtlijnen 
plaatsvinden.

TIPS OM GEUR- EN ROOKOVERLAST 
TE BEPERKEN BIJ GEBRUIK VAN 
EEN HOUTKACHEL, OPEN HAARD, 
BUITENVUUR OF BBQ. 

Overlast
Stoken van houtkachels, haarden, buiten-
vuur of BBQ is in Nederland toegestaan. Maar 
het veroorzaken van ontoelaatbare overlast 
door het stoken van houtkachels en haarden 
is niet toegestaan. Er zijn alleen geen wet-
telijke objectieve normen om vast te stellen 
wanneer er sprake is ontoelaatbare overlast.  
Daarom gaat de gemeente Borsele niet over 
tot het nemen van maatregelen bij houtrook-
overlast en voeren we een beleid van voor-
lichting en informatie. Deze week delen we 
tips om minder geur- en rookoverlast te ver-
oorzaken wanneer u een vuurkorf of barbecue 
aansteekt.

Als er wordt geklaagd over houtrookoverlast 
binnen een woonbuurt, kan de gemeente 
daar onvoldoende mee. Pas als er meerdere 
klachten over eenzelfde stookpunt zijn, stellen 
we een onderzoek in. Als uit dit onderzoek 
blijkt dat de rookgasafvoer niet aan de techni-
sche eisen voldoet van het Bouwbesluit, kan 
de gemeente overgaan tot handhaving. Dit is 
een situatie die voor iedereen ongewenst is. 

Samen afspraken maken 
De gemeente Borsele is van mening dat buren 
en buurtgenoten gezamenlijk en in goed 
overleg tot een oplossing kunnen komen om 
overlast te voorkomen. Onderzoek daarom 
samen met uw buren of buurtgenoten of u 
afspraken kunt maken over hun stookge-
drag. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u 
ook een beroep doen op buurtbemiddeling. 
Meer informatie daarover kunt u vinden 
bij buurtbemiddeling De Bevelanden via: 
www.smwo.nl/dienstverlening/
buurtbemiddeling-de-bevelanden

Buitenvuur of bbq: 5 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

Laat de barbecue of vuurkorf 
uit bij windstil of mistig weer en 

raadpleeg de stookwijzer.

 Je ziet het niet, maar het is er wel…

Wanneer je een vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, 
zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van jezelf en 
anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch een vuurtje 
aansteken? Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken: 

5

Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving. 

Uit

4

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken 
voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie 
milieucentraal.nl. Kijk op stookwijzer.nu voordat je wilt 
gaan stoken.

Plaats hier het logo van uw gemeente.

21 3
15.5%

Gebruik alleen schoon 
hout dat goed gedroogd is. 

Stook geen geïmpregneerd
of geverfd hout.

Gebruik brandbare 
blokken van geperst hout

(zonder toevoegingen) 
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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. 

CONTROLE HONDENBELASTING

Vanaf week 40 (de week van 4 oktober) wordt er 
een begin gemaakt met de controle op het houden 
van honden binnen de gemeente Borsele. De 
controle vindt huis-aan-huis plaats. 

Wie betaalt er hondenbelasting?
Iedereen die één of meer honden houdt moet 
daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van 
uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van 
het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit 
moet gebeuren binnen veertien dagen na verkrij-
ging van de hond. Heeft u dit in het verleden niet 
gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt 
u in week 40 alsnog aangifte doen. Door het zelf 
doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes 
die kunnen worden opgelegd bij het niet doen 
van aangifte. U kunt uw hond aanmelden via  
www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa. 

Controle 
Een controleur komt bij u aan de deur informeren 
of u een hond heeft. Als de controleurs een hond 
aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt 
betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te 
vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijk-
heid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. 
Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan 
niet hebben van één of meerdere honden. Indien 
niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur 

op een ander moment langskomt. Medewerkers 
van het bureau Legitiem B.V. uit Duiven voeren 
de controle in opdracht van ons belastingkantoor 
Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een 
legitimatiebewijs.

Tarieven hondenbelasting 
De gemeente Borsele heft hondenbelasting. Het 
aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte 
van de aanslag hondenbelasting. De tarieven 
voor belastingjaar 2021 kunt u nalezen op 
www.sabewazeeland.nl/
tarieven-gemeente-borsele-2021. 

Wijzigingen 
Een hond kan weglopen, overlijden of een ander 
baasje krijgen. Ook is het mogelijk dat u zelf naar 
een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen 
kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland 
melden, zodat de aanslag hondenbelasting gecor-
rigeerd wordt. U kunt uw hond afmelden via 
www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een 
hond of over de hondenbelasting? Dan kunt 
u contact opnemen met Sabewa Zeeland, 
(088) 9995800 (team heffen). 

WEL OF GEEN GFT-AFVAL?

Deze week delen we alweer de laatste lijst over 
GFT-afval. We eindigen met een lijst wat allemaal 
niet thuishoort in de groene container. 

Wat beter niet?
• Metalen zoals ijzer, blik, aluminium
• Glas
• Grote stukken of hoeveelheden papier, karton
•  Producten en verpakkingen van plastic, ook 

niet van bioplastic of composteerbaar plastic
•  (Wegwerp)producten en verpakkingen van 

natuurlijke materialen, zoals plantenpotten, 
bakjes, borden, bestek en rietjes van bamboe, 
kokos, palmblad, mais, (suiker)riet of stro

• Textiel
• Kurk
•  As en kool van rookwaar, haard, kachel en 

barbecue
• Tabak, sigaretten, sigaren, peuken, filters
•  Luiers, tampons, maandverband, 

incontinentiemateriaal
• Wondverband, pleisters, medicijnen 
• Stofzuigerzakken en hun inhoud
• (Fruit)stickers
• Koffiebekers van welk materiaal dan ook 

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

Groente- en fruitresten 
en schillen

Etensresten 
(ook botjes en graten)

Brood, deeg, rijst 
en pasta

Losse thee, 
koffiedik

Strooisel (hooi, stro, 
zaagsel) van kleine 

knaagdieren met hun poep

Bloemen en planten

Fijn tuinafval

Verpakkingen van wat 
voor materiaal dan ook

Kauwgom

Luiers, 
incontinentiemateriaal

Theezakjes,
koffiepads en -cups

Kattenbakvulling, vogel-
kooizand, dode dieren

Tabak, peuken, as

Potten, stenen, balken,
timmerhout, metaal

Wat hoort in welke afvalbak?
check de afvalscheidingswijzer.nl


