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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

Van 25 november tot en met 10 december kleurt ons gemeentehuis in Heinkenszand oranje. Hiermee besteden we aandacht aan de campagne Orange the
World. Deze campagne vraagt aandacht voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom is ook deze editie van ons Borsels Bulletin in oranje
uitgevoerd.

NL ALERT TESTBERICHT OP 6 DECEMBER
Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om
contact met vrienden en (klein)kinderen te onderhouden? En wilt u bij een acute noodsituatie gealarmeerd en geïnformeerd worden via uw mobiele
telefoon? Zorg er dan voor dat uw mobiel opgeladen is en aanstaat, zodat u ook NL-Alerts ontvangt
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat
u waarschuwt en informeert over noodsituaties.
Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige
stoffen of terroristische aanslag. In een NL-Alert
staat uitgelegd wat er aan de hand is, wat u moet

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE BORSELE
doen en waar u meer informatie kunt vinden.
Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon?
Dan weet u meteen wat er bij u in de buurt aan
de hand is en wat u moet doen. Op maandag 6
december zendt de overheid een testbericht uit
om 12:00 uur. Ontvangt u dit bericht niet? Dan is
uw telefoon niet goed ingesteld.

De wegen kunnen glad zijn in het winterseizoen.
De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de
wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met
verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. Daarom
is het tijdens de winterperiode belangrijk dat uzelf
ook rekening houdt met gladheid en voorzichtig
bent

Kijk voor meer informatie over NL-Alert op
www.zeelandveilig.nl/nl-alert

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien
in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning
sneeuw- en ijsvrij houden. U kunt geen strooizout
afhalen bij de gemeentewerkplaats! De strooiroutes, verzorgd door de gemeente Borsele, vindt u via
onze website: www.arcg.is/19yuHL
Heeft u vragen over de strooiroutes? Neem dan
contact op met de werkplaats via 0113 - 23 83 83

VANAF 1 JANUARI VINDT U HET VRIJWILLIGERSHUIS
IN HET GEMEENTEHUIS!

www.vrijwilligers.nl

VRIJWILLIGERS
gemeente Borsele
ONZE DIENSTEN BLIJVEN HETZELFDE:
Maaltijdbezorging - Welzijnswerk - Mantelzorgondersteuning Hulp bij langer zelfstandig thuis wonen Vrijwilligers- en verenigingshulp - Printshop

EEN VEILIGE JAARWISSELING 2021-2022
Nog even en dan staat de jaarwisseling weer
voor de deur. Een evenement van ons allemaal
en waar we samen een feest van gaan maken. De
jaarwisseling is pas echt een feest als het voor
iedereen veilig en prettig verloopt. Als de schade
door vuurwerkoverlast beperkt blijft. Er géén
sprake is van (openbare) ordeverstoringen. En er
géén geweld tegen hulpverleners plaatsvindt. Als
gemeente nemen we een pallet aan maatregelen
om de jaarwisseling tot een feest te maken. We
vragen dit jaar extra aandacht voor carbidschieten en vreugdevuren. De lokale wet- en regelgeving is op deze onderdelen gewijzigd.

Geldende coronamaatregelen
Allereerst moeten we ons allemaal houden aan de
geldende coronamaatregelen.
Kijk voor meer informatie hierover op
www.rijksoverheid.nl/corona.
Schriftelijke toestemming nodig voor
carbidschieten
Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele.
Dit jaar gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wie
carbid wil schieten, mag dit alleen doen met schriftelijke toestemming van de gemeente.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden

en het verkrijgen van schriftelijke toestemming op
www.borsele.nl/2022.
Schriftelijke toestemming nodig voor
vreugdevuren
Vreugdevuren behoren ook tot de Borselse traditie.
Ook hiervoor gelden strikte voorwaarden. Een
vreugdevuur mag alleen ontstoken worden met een
schriftelijke toestemming van de gemeente. Kijk
voor meer informatie over de voorwaarden en het
verkrijgen van schriftelijke toestemming op
www.borsele.nl/2022.

Verbod op vuurwerk
Er geldt landelijk een verbod op vuurwerk. Ook in de
gemeente Borsele. Politie en BOA’s handhaven de
vuurwerkregels. Wie zich niet aan de regels houdt,
kan een boete krijgen. Lees meer hierover op
www.rijksoverheid.nl.

Overlast melden
Hebt u last van harde knallen in de aanloop naar
Oudjaar? Ervaart u overlast doordat men zich niet
aan de vuurwerkregels houdt? Dan kunt u terecht bij
de politie via het algemene nummer
0900-88 44, via WhatsApp 06-12 20 70 06 of via Meld
Misdaad Anoniem 0800-70 00.

