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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 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
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foto Bram Boone

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. 

Deze geweldige boom is genomineerd voor 
De Boom van het Jaar verkiezing 2021. Breng uw stem 
uit voor 18 oktober via www.deboomvanhetjaar.nl

Oudelande | De kastelein

ZeelandRAADSBIJEENKOMST 14 OKTOBER

Op donderdag 14 oktober aanstaande vindt er 
een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over 
de Gemeentelijke Omgevingsvisie. Deze bijeen-
komst start om 20.00 uur. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in ’t Hof Stenevate, 
Stenevate 9a in Heinkenszand. U bent van harte 
welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Wilt u de 
bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan op 
www.borsele.raadsinformatie.nl.

KOM BEWEGEN IN DE BEWEEGTUIN 
HEINKENSZAND OF ’S-GRAVENPOLDER

In Heinkenszand is er elke maandag van 13.30 
tot 14.30 uur een gratis training in de beweeg-
tuin bij De Fonteyne. In ’s-Gravenpolder is er elke 
maandag van 13.45 tot 14.45 uur en elke donder-
dag van 10.30 tot 11.30 uur een gratis training in de 
beweegtuin bij De Zwake. De trainingen worden 
verzorgd door vrijwilligers en medewerkers 
van Borsele Beweegt. We werken aan conditie, 
sterke spieren en een goede balans. We houden 
rekening met wat iedereen kan. Iedereen is van 
harte welkom om aan te sluiten bij de trainingen. 

Meer informatie vind u op onze website: 
www.borselebeweegt.nl of per telefoon via: 
0113-23 83 83 of per e-mail: 
leefstijlcoach@borsele.nl. 


