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Op zaterdag 23 oktober 2021 wordt het festival 'Cultuur uit de Zak' gehouden! Tot de persconferentie 
van het kabinet van 14 september was het nog spannend. Maar met de versoepeling van de coronamaat-
regelen die per 25 september ingaan, is het nu zeker dat het evenement doorgaat. Verschillende dorpen 
bieden op die dag een kleinschalig maar gevarieerd cultureel programma aan voor jong en oud. 
De Culturele Raad Borsele (CRB) organiseert het festival in samenwerking met diverse culturele  
organisaties, verenigingen en vrijwilligers uit de dorpen Baarland, Ellewoutsdijk, 's-Heer Abtskerke, 
's-Heerenhoek, Heinkenszand, Kwadendamme, Lewedorp, Nisse en Ovezande. 

De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een mooi, gevarieerd en coronaproof pro-
gramma. Er zijn onder andere muziekoptredens, exposities, kinderactiviteiten en kleine markten waar 
kunstenaars, artiesten en culturele organisaties zich presenteren. Het merendeel van de activiteiten 
vindt overdag plaats tussen 10.00 en 18.00 uur. Het programma is nog in ontwikkeling maar onder-
staand een klein voorproefje van wat het festival te bieden heeft:
•  Baarland: culinaire markt en expositie van lokale kunstenaars (schilderijen, fotografie, beelden, 

sieraden) rond de Maartenskerk, muzikaal omlijst door de Muziekcaravan
•  Ellewoutsdijk: muziekoptreden van instrumentaal duo/singer-songwriter en expositie van schilde-

rijen van Carmen Milhous ('Mijn Zeelandgevoel') in het Kerkje van Ellesdiek
•  's-Heer Abtskerke: muzikaal programma (orgel, koor) in de Johannes de Doper kerk met daarnaast 

een boekenmarkt en expositie door lokale kunstenaars
•  's-Heerenhoek: gevarieerd programma met fiets/wandeltocht, kunst/cultuurmarkt (expositie van 

schilderijen en fotografie door lokale kunstenaars), creatief werk van inwoners/kinderen en muzie-
kuitvoeringen door fanfare en zangkoor in de Willibrorduskerk

•  Heinkenszand: muzikaal omlijste expositie van lokale kunstenaars (schilderijen, beeldhouwwerk, 
keramiek) en presentatiemarkt van regionale organisaties, voorleessessie voor kinderen en muzie-
kuitvoeringen in de Stenge door Euterpe en de Muziekschool Zeeland. Tevens wordt de Zeeland 
Refinery Cultuurprijs uitgereikt.

•  Kwadendamme: optreden van gelegenheidsformatie van leden van de Juke Joints/The Blue Clay 
(blues/rock&roll/texmex) en van Gino & the Bulldoze Band in de Burcht. Expositie van aquarellen 
door Ploon Balleur

•  Lewedorp: cultuurplein met kunst, (volks)dans en muziekoptredens (gitaar, piano, accordeon) met 
daarnaast een expositie door lokale kunstenaars (keramiek, beeldhouwwerk, textiel, houtsnijwerk, 
glaskunst, schilderijen) in de Zandlôôper. Verder worden werkstukken van inwoners/kinderen ten-
toongesteld en wordt de dorpsfilm vertoond in de kerk

•  Nisse: muziekprogramma in de Mariakerk, bewonderen van trekkers van het Trekkermuseum en 
vliegerevenement op de Kasteelweide

•  Ovezande: expositie van lokale kunstenaars (schilderijen, fotografie) in kerk ’t Wit Arjaentje en 
familietheater, disco, muziek in theater de Klomp. Ovezande heeft ook een avondprogramma in het 
theater met muziekoptredens van oud Spectra deelnemers.

Binnenkort wordt het volledige programma via lokale bladen, sociale media en de website van de CRB 
bekendgemaakt. De CRB hoopt en verwacht dat met dit festival mensen weer zin krijgen om bezig te 
zijn met en te genieten van lokale kunst en cultuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dook Noij van de Culturele Raad Borsele via info@
cultureleraadborsele.nl of cultureleraad@borsele.nl.

FESTIVAL 'CULTUUR UIT DE ZAK' OP 23 OKTOBER GAAT DOOR!

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. 

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.

Aanvang: 20:00 uur
Voorzitter: Dhr. G.M. Dijksterhuis
Griffier: Dhr. Ph.J.M. de Vree

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden 
op donderdag 7 oktober 2021 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te Heinkenszand. De raads-
vergaderingen vinden weer fysiek plaats. Zowel publiek als de pers zijn weer welkom. 

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
5. Voorstel om:
  a Kennis te nemen van de ontvlechting van Evides N.V. uit PZEM N.V;
  b  Indien gewenst, wensen en bedenkingen te uiten voor wat betreft de deelname in 

Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet;
  c  De financiële effecten van de ontvlechting Evides te verwerken in de gemeentelijke begroting 

voor wat betreft de dividendopbrengsten, conform de in dit voorstel opgenomen tabel én in de 
gemeentelijke balans door het toekennen van een investeringskrediet van € 26.440,- voor de 
eenmalige kapitaalstorting voor deelname in GBE Aqua B.V. 

6. Voorstel om:
  a  Kennis te nemen van de statuten voor de oprichting van de Benelux Groepering voor Territoriale 

Samenwerking North Sea Port District.
  b  Indien gewenst, conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet, wensen en bedenkingen te 

uiten voor wat betreft de deelname van Borsele aan de Benelux Groepering voor Territoriale 
Samenwerking North Sea Port District.

7. Voorstel om:
  a  Akkoord te gaan met de door de Zeeuwse overheden, in samenwerking met andere partijen, 

opgestelde Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) en deze vast te stellen.
  b  De KasZ als (basis)strategie voor gemeente Borsele te gaan gebruiken zodat in de gemeentelijke 

plannen zoals de Omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en het inrichten van de openbare ruimte 
rekening wordt gehouden met de strategische uitgangspunten van klimaatadaptatie.

8. Vragenuurtje
9. Sluiting

AGENDA GEMEENTERAAD 7 OKTOBER 2021



 V E R V O L G P A G I N A W W W . B O R S E L E . N L

Locatie: Raadsboerderij, Hof Stenevate 
Heinkenszand

Het verslag van de raadsvergadering is digitaal 
terug te vinden op de website. 
1. Opening
De raad staat stil bij het overlijden van oud CDA 
raadslid de heer Verbeek.
Afwezig: de heer Van 't Westeinde (CDA)
2. Spreekrecht publieke tribune
Besluit 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3.  Vaststelling van de agenda/Orde van de 

vergadering
Besluit
De raad neemt kennis van de brief Monitor 
Discriminatie politie-eenheid Zeeland/West-
Brabant en de communicatieagenda van de 
Omgevingsvisie Borsele.
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
5.  Voorstel om: a. kennis te nemen van de 

‘Zeeuwse samenwerking naar vlieghoogte’ 
betreffende het Overleg Zeeuwse Overheden 
en Regiobureau Zeeland; b. de bestaande 
Overleg Zeeuwse Overheden-samenwerking 
voort te zetten en verder te ontwikkelen 
langs de onder beslispunt 1. genoemde rap-
portage. c. in te stemmen met de continu-
ering van het beschikbaar stellen van een 
bijdrage van € 1 per inwoner en deze vanaf 
2022 te indexeren. 

Besluit 
1.  Kennis te nemen van de ‘Zeeuwse samenwer-

king naar vlieghoogte’ betreffende het Overleg 
Zeeuwse Overheden en Regiobureau Zeeland.

2.  De bestaande Overleg Zeeuwse Overheden-
samenwerking voort te zetten en verder te 
ontwikkelen langs de onder beslispunt 1. 
genoemde rapportage.

3.  In te stemmen met de continuering van het 
beschikbaar stellen van een bijdrage van € 1 per 
inwoner en deze vanaf 2022 te indexeren.

6.  Voorstel om de Algemene plaatselijke veror-
dening gemeente Borsele 2011 in te trekken 
en de Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Borsele 2021 vast te stellen. 

Besluit 
1.  De Algemene plaatselijke verordening gemeente 

Borsele 2011 in te trekken.
2.  De Algemene plaatselijke verordening gemeente 

Borsele 2021 vast te stellen.
7.  Voorstel tot het vaststellen van de 

Kwaliteitsverordening vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) Borsele.

Besluit 
Mevrouw Van de Ree (D66) dient een motie in 
waarin het college wordt opgeroepen om de raad 
regelmatig te informeren bij overtredingen, mili-
eudelicten of mogelijke milieuproblemen en om 
bij geconstateerde milieudelicten met mogelijke 
gevolgen voor de omgeving en/of de gezond-
heid van burgers, een communicatieprotocol op 
te stellen om alle belanghebbenden direct van 
actuele informatie te voorzien.
De motie wordt verworpen (voor stemde D66, VVD 
en OPA B, tegen de overige fracties).
De raad stelt de Kwaliteitsverordening vergun-
ningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
Borsele vast.
8.  Voorstel tot het instemmen met de “Visie 

op de regionale opgaven van de Bevelanden 
‘Het vitale hart van Zeeland’ 2021-2026”. 

Besluit in te stemmen met de “Visie op de regio-
nale opgaven van de Bevelanden ‘Het vitale hart 
van Zeeland’ 2021-2026” en deze vast te stellen.
9. Voorstel om kennis te nemen van het jaarver-
slag 2020 van de stichting Omnisscholen.
Besluit kennis te nemen van het jaarverslag 2020 
van de stichting Omnisscholen.
10.  Voorstel om een positieve zienswijze in 

te dienen over de 2e begrotingswijzi-
ging 2022 van de GR Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Zeeland, inzake Veilig 
Thuis. 

Besluit
Een positieve zienswijze in te dienen over 
de 2e begrotingswijziging 2022 van de GR 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, 
inzake Veilig Thuis.
11.  Voorstel om: a. kennis te nemen van de 

jaarstukken 2020 van de GGD Zeeland; b. 
een positieve zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de bestemming van het jaar-
resultaat 2020, inclusief de 3e en 4e begro-
tingswijziging 2021 (respectievelijk voor 
de organisatieonderdelen IJZ en GGD); c. 
in te stemmen met de afrekening aan de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor 
een bedrag van € 30.278. 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van 
de GGD Zeeland.
2.  Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien 

van de bestemming van het jaarresultaat 2020, 
inclusief de 3e en 4e begrotingswijziging 2021 
(respectievelijk voor de organisatieonderdelen 
IJZ en GGD).

3.  In te stemmen met de afrekening aan de 

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor een 
bedrag van € 30.278.

12.  Voorstel om in te stemmen met de aanleg 
en inrichting van een parkeerterrein aan 
de Vanderbijlparkstraat in Oudelande en 
de investering hiervan te dekken middels 
een onttrekking van € 49.000 uit de reserve 
‘Kwaliteit openbare ruimte’ en de rentelas-
ten ad € 500 per jaar, met ingang van 2023 
op te nemen in de begroting.

Besluit 
1.  In te stemmen met de aanleg en inrichting van 

een parkeerterrein aan de Vanderbijlparkstraat 
in Oudelande.

2.  De investering hiervan te dekken middels 
een onttrekking van € 49.000 uit de reserve 
‘Kwaliteit openbare ruimte’ en de rentelasten 
ad € 500 per jaar, met ingang van 2023 op te 
nemen in de begroting

13.  Voorstel om in te stemmen met de uitwer-
king van het besluit 24 van het kerntaken-
onderzoek ‘onderhoud groen verlagen’. 

Besluit
De door het CDA ingediende amendementen ter 
behoud van de banken in de Openbare ruimten 
en tot mede-fianciering van het onderhoud van 
de schoolpleinen door de schoolbesturen worden 
verworpen. (resp. CDA en LPB vóór en overige 
partijen tegen én CDA vóór en overige partijen 
tegen). De raad stemt in met de voorgestelde 
uitwerking van het besluit ‘onderhoud groen 
verlagen’ waartoe in het kader van het kerntaken-
onderzoek is besloten. Het betreft de volgende 
maatregelen:
1.  Het onderhoud en beheer van de schoolplei-

nen in Borsele volledig terug te leggen bij de 
schoolbesturen.

2.  Het plaatsen en vervangen van banken in de 
openbare ruimte te beëindigen.

3. Het plantmateriaal voortaan in kleinere plant-
maten te bestellen.
4.  Een langere onderhoudscyclus voor het winter-

werk in de dorpsbossen toe te passen.
5.  Het jaarlijkse budget voor het beheersplan bui-

tensportaccommodaties te verlagen.
6. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan 
groen te verlagen.
7. Minder uitbesteding van werk in de buitendienst.
8. Minder ambtelijke capaciteit in de buitendienst.
9.  Wijziging van de maaimethode op sportvelden 

door ingebruikname robotmaaiers
10.  Het beschikbaar stellen van een krediet voor 

de, bij de jaarverantwoording 2020 gereser-
veerde middelen, voor de aanschaf van robot-

maaiers á € 180.000
11.  Aanschaf van drie elektrische voertuigen 

voor een bedrag van € 90.000 (excl.BTW) 
ten behoeve van de BOA en voormannen. 
De VVD fractie stemt vóór het voorstel m.u.v. 
van punt 11.

14. Voorstel tot het vaststellen van de 8e wij-
ziging van de programmabegroting 2021 
gemeente Borsele.
Besluit
Het door mevrouw Van de Ree (D66) ingediende 
amendement om eerst een goede afweging te 
maken m.b.t. de investering en de inrichting van 
het plan inzake het Sloebos en er bij deze wijziging 
van de programmabegroting nog geen besluit 
over te nemen wordt unaniem aangenomen.
De raad besluit de 8e wijziging van de programma-
begroting 2021 vast te stellen.
15. Vragenuurtje
Besluit
De heer Verbrugge (OPA Borsele) vraagt naar 
de reactie van het college op de oproep van de 
minister van VWS om de WMO 2015 ongewijzigd 
te hanteren én een reactie van het college voor 
het geval de minister de vastgestelde WMO veror-
dening vernietigt. Tevens vraagt hij of het college 
aanstuurt op een proefproces indeze. Wethouder 
Van de Plasse antwoordt dat zij niet veel heeft toe 
te voegen aan de antwoorden op de vragen die 
de heer Verbrugge reeds schriftelijk heeft gesteld 
en die al zijn gedeeld met de raad. Hieruit blijkt 
dat de Bevelandse gemeenten in contact zijn met 
zowel Ministerie als VNG over de WMO verorde-
ning (Het contact is vooralsnog informerend); De 
Bevelandse gemeenteraden hebben de gewij-
zigde verordening deze zomer vastgesteld. Het 
college voert uiteraard uit hetgeen de raad heeft 
vastgesteld. Vooruitlopen op iets dat mogelijk 
gaat komen is nu niet zinvol. Dat geldt ook voor 
een proefproces. Dat kan ook via andere gemeen-
ten lopen. De raad wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen.
De raadsleden Brilleman (PVDA), Gunter (SGP/
CU),Kampstra (CDA), Verbrugge (OPA B) Van de 
Ree (D66), Van Hekken(LPB)dienen namens hun 
fracties een motie vreemd aan de orde van de dag 
in waarin wordt verzocht om de zorgen over de 
PFas vervuiling over te brengen aan de betrokken 
partijen, in overleg over deze vervuiling te gaan en 
samen met hen binnen een afzienbare tijd tot een 
oplossing te komen en herhaling te zien voorko-
men. De motie wordt unaniem aangenomen.
16. Sluiting

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 16 SEPTEMBER 2021

Zij maakte een prachtige foto van sterns en kokmeeuw bij de inlaag van de 
Hoedekenskerker polder. Het is een bijzondere moment opname, actie, gejouw en rust 
ineen. Natuurmonumenten zou trots zijn op zo’n foto genomen in 'hun' natuurgebied, de inlagen.

Wilma van der Giessen wint met deze foto een waardebon van € 25 en dingt mee naar de jaarprijs ter 
waarde van €300. 

Alle inzendingen zijn te zien op de facebookpagina van de Culturele Raad. Neem eens een kijkje en laat u 
inspireren. Misschien staat uw foto hier de volgende keer. 

WILMA VAN DER GIESSEN WINNAAR FOTOWEDSTRIJD 
'MOET JE ZIEN ….. IN BORSELE' AUGUSTUS

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 belas-
tingjaar 2021 kunt u nalezen op www.sabewa-
zeeland.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, tel. nr. 
(088) 9995800 (team heffen).

CONTROLE HONDENBELASTING


