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

Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

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

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek
voor te leggen aan raadsleden. In verband met de
coronamaatregelen vindt het raadsleden spreekuur momenteel schriftelijk plaats. Uw bijdrage
voor dit spreekuur kunt u vóór 15 december 2021
mailen naar info@borsele.nl t.a.v. de griffier.

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

KOOP SLIM DEZE KERST
De feestdagen staan bijna voor de deur, de leukste
tijd van het jaar! Sfeer, gezelligheid en samenzijn
met vrienden en familie. Een uitgebreid kerstmenu
mag natuurlijk niet ontbreken. Wordt het een zelf
samengesteld driegangendiner of toch gourmetten? Je koopt vaak liever iets te veel in dan te
weinig. Begrijpelijk, je wilt dat jouw gasten niks te
kort komen. Maar wist je dat Nederland maar liefst
124 miljoen euro aan eten weggooit tijdens kerst?
Door vooraf iets bewuster boodschappen te doen
zorg je voor minder etensresten in de vuilnisbak na
de kerst. Zo dragen we allemaal ons steentje bij om
voedselverspilling tegen te gaan. Ga snel naar onze
tips voor verspillingsvrije feestdagen!
www.olazzeeland.nl/kerst.

RAADSBIJEENKOMST 16 DECEMBER

20.00 uur fractievergaderingen

Piet Grim is de maandwinnaar met zijn foto van een mooi doorkijkje naar de vijver in het van Cittersbos
in Heinkenszand. Met deze foto wint hij een waardebon van €25 en dingt hij mee naar de jaarprijs ter
waarde van €350.
Heeft u ook een mooie foto gemaakt van een plekje in onze gemeente dat gezien mag worden?
In december is uw laatste kans om een foto met dit thema in te zenden.
Dit kan via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
Voor 2022 komt er weer een nieuw thema. Heeft u hiervoor een leuk idee?
Laat het ons weten via cultureleraad@borsele.nl. Wordt uw thema gekozen?
Dan kunt u rekenen op een waardebon van € 25.

VANAF 1 JANUARI
VINDT U HET
VRIJWILLIGERSHUIS
IN HET GEMEENTEHUIS!

www.vrijwilligershuis.nl

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

KOOP SLIM
DEZE KERST

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.

Deze campagne tegen voedselverspilling is een
samenwerking van de Zeeuwse gemeenten (OLAZ)
en de Zeeuwse Reinigingsdienst.

www.olazzeeland.nl/kerst

U krijgt vervolgens een e-mail als er nieuwe
publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. Kijk voor meer informatie op
www.officielebekendmakingen.nl.

