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WORD JIJ DE NIEUWE
KINDERBURGEMEESTER VAN
BORSELE?
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Gemeente Borsele is op zoek naar een nieuwe
kinderburgemeester! Woon jij in de gemeente
Borsele en ben je tussen de 10 en 12 jaar? Vind
jij het leuk om bijzondere bijeenkomsten bij
te wonen en aan een zelfgekozen project te
werken? Wil jij de burgemeester helpen en zelf
leren om toespraken te houden? Reageer dan
voor 6 december op de vacature van kinderburgemeester! Solliciteren kan door een e-mail,
brief of filmpje te sturen naar
kinderburgemeester@borsele.nl.

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

De kinderburgemeester mag een jaar lang allerlei
leuke en leerzame dingen doen, zoals de burgemeester helpen bij openingen en bijeenkomsten.
Daarnaast gaat de kinderburgemeester aan de
slag met een project over een onderwerp dat hij
of zij belangrijk vindt. Je leert om een presentatie
te geven en voor een groep mensen te spreken.
Wij helpen je hierbij! Zie jij dit wel zitten? Kijk dan
voor meer informatie op
www.borsele.nl/kinderburgemeester en
solliciteer!

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
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

MILITAIR TRANSPORT
Van 10 november tot 24 december 2021 ondersteunt Defensie de verplaatsing van twee Amerikaanse brigades. Dit zogenoemde Host Nation Support
(gastlandsteun) gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten.
Het betreft een verplaatsing van de Air Cavalry Brigade via Nederland naar
Duitsland en een terugtrekking van de Combat Aviation Brigade van Duitsland
via Nederland naar de Verenigde Staten. Ongeveer 400 Amerikaanse militairen begeleiden al het vliegend en rollend materieel en maken het gereed voor
transport. Het in- en ontschepen speelt zich af bij Verbrugge Zeeland Terminals
B.V. in Vlissingen-Oost. Vanaf daar gaat het grootste deel van de onder meer
zo’n 2.000 voertuigen en containers via de weg naar Duitsland.

Amerikaanse inkomende en uitgaande
helikopterbrigades in Nederland
Defensie levert gastlandsteun in november en december 2021
RAADSBIJEENKOMST 18 NOVEMBER
ROTTERDAM

Bewaking &
ondersteuning

Vliegbasis
GILZE-RIJEN

Op donderdag 18 november aanstaande vindt er
een informerende raadsbijeenkomst plaats over
de Toegang Jeugd en de begroting van de GGD.
Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.

'S-HERTOGENBOSCH

VLISSINGEN
Vliegbasis
WOENSDRECHT

Bewaking &
Vanaf 22 november tot medio december vliegen er ook nog circa 40 helikopondersteuning
ters vanaf Vlissingen-Oost naar vliegbasis Woensdrecht. Het gaat om Chinooken Black Hawk transporthelikopters en Apache gevechtshelikopters. Vanaf
Woensdrecht vliegen ze naar Duitsland.
In tegenovergestelde richting gaan via vliegbasis Gilze-Rijen ongeveer 60 heli75 Nederlandse militairen onderca. 400
kopters in fasen naar Vlissingen voor verscheping naar de Verenigde Staten. De
steunen de Amerikaanse troepenUSA militairen
verplaatsing in Vlissingen en op
toestellen vliegen tussen 22 november en 17 december, op werkdagen tijdens
vliegbasis Gilze Rijen en Woensdrecht
daglicht. Exacte tijden, data en aantallen zijn niet te geven. Dat houdt verband
met onder meer weersomstandigheden en ander vliegverkeer. Nederland
Inkomend:
Uitgaand:
houdt er rekening mee dat de Amerikanen vaker een verzoek indienen voor
Chinook
ca.40 Heli’s
ca. 60 Heli’s
Apache
gastlandsteun.
900 stuks
1100 stuks
Black Hawk
uitrusting
uitrusting
Ondanks dat het Ministerie van Defensie ernaar streeft bij militaire vluchten
niet meer geluid te maken dan strikt nodig, kunt u toch geluidsoverlast ervaren.
Wilt u de geluidsoverlast melden? Dat kan via het formulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast.

Venlo

Deze bijeenkomst vindt plaats in ’t Hof Stenevate,
Stenevate 9a in Heinkenszand. Het is op dit
moment nog niet duidelijk of deze bijeenkomst
digitaal of fysiek plaatsvindt. Zodra we hier meer
over weten, communiceren we dit via de website.
Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen? Kijk dan op
www.borsele.raadsinformatie.nl.
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.

