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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
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foto Bram Boone

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 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.o� icielebekendmakingen.nl. 

RAADSBIJEENKOMST 21 OKTOBER

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

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur hee�  u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en 
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 20 
oktober 12.00 uur een afspraak te maken bij Ilona Vermue (0113 238487)

20.00 uur fractievergaderingen

FESTIVAL ‘CULTUUR UIT DE ZAK’ OP 23 OKTOBER

Zoals al eerder aangekondigd vindt op zaterdag 23 
oktober in Borsele het festival ‘Cultuur uit de Zak’ 
plaats. 

Waarom een Festival “Cultuur uit de Zak”? Het 
coronavirus houdt ons al sinds begin 2020 in zijn 
greep. Vrijwel alle culturele activiteiten zijn in 2020 
maar ook in dit jaar afgelast. Gelukkig lijkt er nu 
toch licht aan het eind van de tunnel. De regering 
hee�  aangekondigd dat met ingang van 25 sep-
tember veel van de coronamaatregelen verval-
len. Daarmee komt er weer ruimte voor de cultu-
rele sector om activiteiten te organiseren. Met dit 
festival hoopt de Culturele Raad Borsele inwoners 
te stimuleren om weer aan de slag te gaan met 
samen muziek maken, zingen, schilderen, tekenen, 
beeldhouwen of andere creatieve activiteiten. 
Maar ook om weer naar musea te gaan, festivals te 
bezoeken, kortom te genieten van kunst en cultuur. 

Het festival is vrij toegankelijk voor iedereen. Wel 
zal iedereen ouder dan 13 jaar bij de toegang tot de 
festival-locaties gevraagd worden om een geldig 
coronatoegangsbewijs te tonen. Wat houdt dat in? 
Dit bewijs gee�  aan dat iemand volledig gevacci-
neerd bent, een recente negatieve testuitslag hee�  
of hersteld is van corona. Een corona toegangsbe-
wijs kan worden geupload in de CoronaCheck-app 
(te downloaden via de Apple app of Google Play 
Store). Een print van het bewijs op papier is ook 
voldoende. 

Meer informatie hoe een coronatoegangsbewijs 
kan worden gemaakt, is te vinden op 
www.coronacheck.nl.
Het volledige programma van het festival wordt 
gepubliceerd in lokale bladen, op sociale media en 
is in te zien op de website van de Culturele Raad 
Borsele: www.cultureleraadborsele.nl. 

Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar 
info@cultureleraadborsele.nl
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JOGG-BORSELE IS VAN START!

Op 23 september was de startbijeenkomst van 
JOGG-Borsele. Het onderwerp JOGG, gezonde 
jeugd gezonde toekomst spreekt aan. We waren 
erg blij met de opkomst. Veel mensen vinden het 
belangrijk dat onze jeugd in Borsele gezond op 
kan groeien en er veel aandacht is voor bewegen 
en gezond eten. Medewerkers van kinderopvang, 
scholen, jeugdgezondheidszorg, kinderfysiothe-
rapeuten, speeltuinvereniging, sportaanbieders, 
voedingscoach, Team Fit waren aanwezig bij 
deze startbijeenkomst. We hebben gekeken wat 
we allemaal al doen op het gebied van gezonde 
leefstijl en welke plannen we hebben voor de 
komende tijd. Voorbeelden zijn: beweegactivitei-
ten na schooltijd, water drinken op school of kin-
derdagverblijf, fruit eten, voorlichting aan ouders 
over gezonde voeding en bewegen en hoe dit in 
het dagelijks leven te doen. 

De komende tijd gaan we de plannen verder uit-
werken. De JOGG-regisseur, Marianne de Kok, zal 
partijen daarmee ondersteunen en initiatieven 
bundelen. JOGG-ambassadeur Erben Wennemars 
had een mooie videoboodschap voor ons: ‘‘Het 
hoe�  niet groots en meeslepend te zijn, maar ga 
aan de slag”.

Wil je als inwoner of bedrijf aan bovenstaande 
onderwerpen meewerken? Heb je een goed idee 
of zelf een plan om aan de slag te gaan? Neem dan 
contact op via jogg@borsele.nl of 06- 25 69 40 76.

Samen maken we gezond gewoon!!


