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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
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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

PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 2022
BESCHIKBAAR
Op onze website vindt u de nieuwe afvalkalender voor 2022. Daar kunt u de kalender eenvoudig downloaden en printen:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op.
U kunt de kalender ook downloaden op uw
telefoon:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder downloads voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in iCal-formaat (tweede
optie)
6. Sla in één keer alle ophaaldata op in de
agenda op uw telefoon.
Liever op papier?
Heeft u geen computer of lukt het u niet de
kalender uit te printen? Neem dan contact
met ons op via nummer 0113-23 83 83, met
het verzoek om een uitgeprinte kalender. Wij
sturen u deze dan toe.
Let op: uw ophaaldag kan gewijzigd zijn!
U vindt dit vanzelf terug op uw nieuwe
kalender. Alle personeels- en feestdagen
zijn hierin al verwerkt.

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend,
maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie, ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de
gemeente Borsele mensenrechten belangrijk
vindt, wapperde op vrijdag 10 december de
Mensenrechtenvlag.
Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het
benadrukt het positieve en waar we naartoe
willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag
is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin
de aandacht voor racisme en discriminatie in
de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen
onrecht en verdeeldheid in de samenleving
soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag
saamhorigheid en verbinding. De vlag legt
niet de nadruk op waarin we verschillen, maar
vooral op wat we met elkaar gemeen hebben,
wat we delen en wat ons verbindt. De vlag
onderstreept de waarde van mensenrechten.
Dag van de Mensenrechten
De Dag van de Mensenrechten wordt ieder
jaar gevierd op 10 december. Dan staat de
wereld stil bij mensenrechten: 30 rechten die
iedereen heeft omdat hij mens is. De datum 10
december is gekozen omdat op die dag in 1948
de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens werd aangenomen door de Algemene
vergadering van de Verenigde Naties. Het uitsteken van deze vlag is een prikkel om daar
over na te denken.
Meld discriminatie en ongelijke behandeling
Bent u gediscrimineerd of ongelijk behandeld?
Maak dan een melding bij het Anti Discriminatie
Bureau Zeeland. Het ADB Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie (op
grond van sekse, afkomst, leeftijd, handicap,
seksuele gerichtheid etc.) Iedereen kan bij
het ADB Zeeland terecht voor steun en advies
bij alle vormen van discriminatie en ongelijke
behandeling. Kijk voor meer informatie op:
www.adbzeeland.nl.

NIEUWE POSTCODEROOS IN BORSSELE
In 2020 is er een postcoderoosproject in
Borssele van start gegaan. Er zijn 226 zonnepanelen geplaatst bij de firma Klinkerduijn.
Naar aanleiding van diverse gesprekken met
bewoners van de dorpskern in Borssele is het
plan ontstaan om nog een postcoderoos te realiseren. Postcoderoos is het investeren in zonnepanelen op het dak van een ander omdat het
niet mogelijkheid is om zonnepanelen op uw
eigen dak te plaatsen of omdat u ze simpelweg
niet mooi vindt.
Het Zonne Collectief Zeeland heeft inmiddels
een dakeigenaar bereid gevonden zijn dak
beschikbaar te stellen voor het plaatsen van
zonnepanelen. Deze postcoderoos is met name
bedoeld voor woningeigenaren in het dorp
Borssele die onder het ‘beschermd dorpsgezicht’ vallen. Op deze manier kunnen zij ook
profiteren van zonne-energie. Inwoners van dat
gebied krijgen voorrang bij de toewijzing van de
certificaten.

subsidie. De uitslag wordt begin februari 2022
verwacht. In die periode wordt ook een informatieavond georganiseerd, uiteraard met in
achtneming van de dan geldende coronamaatregelen. De volgende postcodes zijn onderdeel
van de postcoderoos en kunnen nu al inschrijven of hun interesse kenbaar maken:
4441/4451/4453/4454/4455/4456
Meer informatie vindt u op
www.zonnecollectiefzeeland.nl. Hier kunt u
zich ook inschrijven. Heeft u verder nog vragen
dan kunt u telefonisch contact opnemen via
06-18193017.

Zonne Collectief Zeeland heeft voor dit project
een SCE subsidie aangevraagd met als doel het
project in het tweede kwartaal van 2022 te realiseren. De precieze uitvoering van het project is
afhankelijk van het wel of niet toekennen van de

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar
hij volgens de basisregistratie personen staat
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon
op te schorten. Dat betekent dat hij daardoor
niet meer op dat adres staat ingeschreven. De
betrokken persoon is verplicht tot het doen van
aangifte van verblijf en adres of adreswijziging.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de
gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113238441 of via burgerzaken@borsele.nl

Het betreft: Jérôme Le Guern, 14-04-1977

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE BORSELE
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
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

HET VRIJWILLIGERSHUIS IS TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW GESLOTEN
Het VrijwilligersHuis is tussen Kerst en Oud en
Nieuw gesloten. Voor dringende zaken rondom
de maaltijdbezorging kunt u die week contact
opnemen via het algemene telefoonnummer
0113-311999. U wordt dan doorverbonden met
de bereikbare medewerker. Vanaf 3 januari
heten we u van harte welkom op het gemeente

huis in Heinkenszand.
Wij danken alle klanten, samenwerkende
partners en bekenden van het VrijwilligersHuis
voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
We wensen wij iedereen fijne feestdagen en alle
goeds toe voor 2022!
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 2 DECEMBER 2021
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/Orde van de
vergadering
Aantekeningen: Hoofdelijke stemming: Dhr Van
Hartingsveldt.
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
N.v.t.
5. Voorstel om kennis te nemen van diverse
scenario’s met betrekking tot de toekomstvisie
van de gemeente Borsele en deze als input te
gebruiken bij het opstellen van het bestuursprogramma voor de komende raadsperiode.
Besluit: De raad neemt kennis van de diversen
scenario's en gebruikt deze als input bij het op te
stellen bestuursprogramma voor de komende
raadsperiode en maakt dan een keuze voor één of
een combinatie van de scenario's.
6. Voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 112.000 ter
dekking van kosten die samenhangen met de
realisatie van een gezamenlijk parkeerterrein voor Jumbo en Lidl aan de Stenevate in
Heinkenszand.
Besluit:
1. Een krediet van € 112.000,- beschikbaar te stellen
ter dekking van kosten die samenhangen met de
realisatie van een gezamenlijk parkeerterrein voor
Jumbo en Lidl aan de Stenevate in Heinkenszand;
2. Het kredietbedrag voor € 57.000,- te dekken
vanuit de verkoopopbrengst van de supermarktlocatie, voor € 17.000,- vanuit de egalisatiereserve
lichtmasten en voor € 38.000,- vanuit de reserve
KOR.
7. Voorstel om in te stemmen met het ontwerp
van het bestemmingsplan "Kern Driewegen,
gedeelte Smitsweg, 2021" en de bijbehorende
antwoordnota.
Besluit:
1. Niet tegemoet te komen aan de tegen het ontwerpbestemmingsplan “Kern Driewegen, gedeelte
Smitsweg, 2021” ingediende zienswijze. Dit op
basis van de Overwegingen/Reactie zoals opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage/
antwoordnota;
2. Het bestemmingsplan “Kern Driewegen, gedeelte
Smitsweg, 2021” (NL.IMRO.0654.BPDWSW2021(0003)) ongewijzigd vast te stellen;
3. Op basis van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) de bijbehorende ondergrond
vast te stellen, zoals deze op het moment van dit te
nemen besluit geldt;
4. Geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in
artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening,
aangezien dit in casu niet vereist is nu met initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst is gesloten.
8. Voorstel om kennis te nemen van de uitwerking van de businesscase voor maatregel
1 onderdeel Jeugd van het Koersplan Sociaal
Domein, in te stemmen met de invoering van een
Lokaal Expert Team Borsele en met het beschikbaar stellen van een extra investering van €
70.000 voor de optimalisatie van dit team.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de uitwerking van de businesscase voor maatregel 1 onderdeel Jeugd van het
Koersplan Sociaal Domein;

2. In te stemmen met de invoering van een Lokaal
Expert Team Borsele, gericht op de aanpak van
complexe casussen;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van
een extra investering van € 70.000 voor de optimalisatie van het Lokaal Expert Team Borsele;
4. De extra financiering voor € 70.000 voor 2022 te
dekken uit de gereserveerde middelen voor het
actieplan Sociaal Domein: dit betreft de nog nietingezette acties uit het onderdeel ‘Preventie en
Vroegsignalering’;
5. In 2022 een besluit te nemen over definitieve
borging en de mogelijkheden om dit te dekken uit
de extra middelen jeugdhulp. Na 2022 hebben we
ook meer zicht op de effecten van de inzet van het
Lokaal Expert Team Borsele.
9. Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021, een positieve zienswijze af te
geven over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging
2021 en de 3e begrotingswijziging 2022 van de
GGD Zeeland.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage
2021;
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien
van de 5e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland;
3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien
van de 6e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD, programma COVID-19;
4. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien
van de 7e begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel GGD;
5. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien
van de 3e begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland;
6. De meerkosten van de begrotingswijzigingen van
€ 191.045 te verwerken in de programmarapportage 2021.
10. Voorstel om in te stemmen met een positieve
zienswijze naar aanleiding van de 4e begrotingswijziging 2022 GR GGD Zeeland en de consequenties uit de begrotingswijziging te dekken uit de
reserve sociaal domein.
Besluit:
1. Een positieve zienswijze te geven n.a.v. de 4e
begrotingswijziging 2022 GR GGD Zeeland;
2. De consequenties uit de begrotingswijziging –
voor Borsele een incidentele, extra bijdrage van
€18.000 – te dekken uit de reserve sociaal domein.
De fractie van de VVD stemt tegen.
11. Voorstel om een positieve zienswijze af
te geven voor het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio inzake de 2e
begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 en
de financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 te verwerken in de programmarapportage 2021.
Besluit:
1. Een positieve zienswijze af te geven over de 2e
begrotingswijziging 2021, de 1e begrotingswijziging
2022 én de meerjarenbegroting 2022-2025;
2. De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 SWVO - € 11.908 positief voor Borsele – te
verwerken in de programmarapportage 2021.
12. Voorstel om de Verordening Wet inburgering gemeente Borsele 2015 in te trekken per 1
januari 2022 en kennis te nemen van de memo
over de Wet inburgering 2021.
Besluit:

1. De Verordening Wet inburgering gemeente
Borsele 2015 in te trekken per 1 januari 2022.
2. Kennis te nemen van de memo over de Wet inburgering 2021.
13. Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van het besluit 14 van het kerntakenonderzoek “versoberen Masterplan Nieuwdorp”.
Besluit om in te stemmen met de uitwerking van
het besluit 14 van het Kerntakenonderzoek “versoberen Masterplan Nieuwdorp” door:
1. In te stemmen met de versobering van het
Masterplan Nieuwdorp met een bedrag van €
100.000 structureel door:
a. het aankoopbedrag van de voormalige pastorie
te verlagen tot de werkelijke aankoopprijs ad €
492.500;
b. de klimaatstraat Hertenweg door te schuiven
naar de 2efase van het Masterplan;
c. de aanleg van het fietspad Lewedijk door te
schuiven naar de 2e fase van het Masterplan;
d. de kostenraming voor de inrichting van het kavel
Steketeepad te verlagen tot € 55.000 (excl. btw);
e. het te verwachten btw voordeel uit de Verhuur+
constructie en de te verwachten bijdrage uit de
SPUK-regeling in te zetten (€ 23.625);
f. de indexeringen op de deelprojecten, met uitzondering van de inrichting van de openbare ruimte te
verhogen tot 14,75%;
g. voor de maatregelen in het kader van de Flora- en
faunawet een bedrag van € 50.000 (excl. btw) op te
nemen;
h. een aantal voorbereidingskosten mee te nemen
in de investeringslasten (onderzoekskosten en bijkomende kosten);
i. de kosten van de projectleiding gedurende twee
jaar (€ 140.000) ten laste van het krediet Masterplan
Nieuwdorp te brengen.
2. Het krediet voor de 1e fase van het Masterplan
Nieuwdorp te verlagen tot € 10.469.244.
3. Eventuele planschade en de afschrijving van de
boekwaardes van de gebouwen en grond aan de
Hertenweg en het schoolgebouw aan de Prinses
Irenestraat ten laste van het algemeen weerstandsvermogen te brengen (€ 148.240)
4. De herziene kostenraming 1e fase Masterplan
Nieuwdorp vast te stellen als financiële leidraad bij
de uitwerking van de verschillende deelprojecten.
De fractie van de VVD stemt tegen.
14. Voorstel om in te stemmen met de uitwerking
van de taakstellende bezuiniging door het activeren van groot onderhoud van investering zoals
in het voorstel omschreven.
Besluit:
1. tot het activeren van het groot onderhoud van
wegen en rioleringen en om daarmee de taakstellende bezuiniging te realiseren;
2. met het activeren van de renovatie en inventaris
van de Jeugdhoeve te ’sHeerenhoek.
15. Voorstel om kennis te nemen van de 1e
begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland
en een positieve zienswijze naar voren te laten
brengen hierover.
Besluit:
1. De 1e begrotingswijziging 2021 van Sabewa
Zeeland voor kennisgeving aan te nemen;
2. Een positieve zienswijze naar voren te brengen
over de 1e begrotingswijziging 2021.
16. Voorstel tot het vaststellen van het definitieve normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2021 en het definitieve normen- en
toetsingskader 2021 tevens als het voorlopige

normen- en toetsingskader 2022 vast te stellen.
Besluit:
1. het definitieve normen- en toetsingskader 2021
vast te stellen;
2. het definitieve normen- en toetsingskader 2021
tevens als het voorlopige normen en toetsingskader 2022 vast te stellen.
17. Voorstel tot het instemmen met de belastingverordeningen gemeente Borsele 2022.
Besluit:
De fracties van LPB, OPA Borsele en VVD brengen
een motie in om de hondenbelasting miv 2023 af te
schaffen en de financiële gevolgen hiervan binnen
de begroting rond te krijgen. Deze motie wordt verworpen. (indieners voor, overige fracties tegen).
Onderstaande belastingverordeningen met bijbehorende bijlage(n) voor het jaar 2022 vast te stellen:
a. Verordening Onroerendezaakbelasting 2022;
b. Verordening Forensenbelasting 2022;
c. Verordening Rioolheffing 2022;
d. Verordening Afvalstoffenheffing 2022;
e. Verordening Reinigingsrechten 2022;
f. Verordening Hondenbelasting 2022;
g. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022;
h. Verordening Leges 2022.
De fracties van de VVD, LPB en OPA Borsele stemde
tegen de verordening F (Hondenbelasting).
De fractie van de VVD stemt ook tegen de verordeningen C, D en E (Rioolheffing, Afvalstoffenheffing &
Reinigingsrechten).
18. Voorstel tot het instemmen met de financiële
verordening gemeente Borsele 2021.
Besluit: de Financiële verordening gemeente
Borsele 2021 vast te stellen
19. Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2021 van de gemeente Borsele.
Besluit:
1. De programmarapportage 2021 vast te stellen;
2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld;
3. Het saldo van het Sociaal Domein toe te voegen
aan de Reserve Sociaal Domein;
4. De begrotingswijziging van december 2021 vast
te stellen;
5. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2021 vast te stellen.
20. Vragenuurtje
Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt welke concrete
maatregelen zijn of worden genomen om de
vuurwerk-overlast in Heinkenszand tegen te gaan?
Burgemeester Dijksterhuis antwoordt dat de problematiek uiteraard bekend is in Heinkenszand en
verschillende andere dorpen. De aanpak is gebaseerd op een tweesporenbeleid. Repressief vindt
toezicht door de politie plaats, hebben we extra
BOA capaciteit ingezet en vindt rond de jaarwisseling cameratoezicht plaats. Hierbij merkt hij op
dat 24/7 toezicht een utopie is. Preventief wordt
ingezet op bewustwording bij de veroorzakers;
betrekken we de omgeving ( scholen, stichting
Philadelphia, de voetbalvereniging, de dorpsraad
e.d.) bij de overlast aanpak; STOP gesprekken van
de politie met de veroorzakers; de SMWO welke
bezig is met het opstellen van een plan van aanpak
voor overlast gevende jeugd en last but not least is
onze jongerenwerker ingezet. De coronamaatregelen, de strenge regelgeving (onder meer mbt cameratoezicht) en het feit dat bewijsvoering erg lastig
is (een filmpje is vaak niet afdoende) maken het
oplossen van de problematiek complex.
21. Sluiting

RAADSBIJEENKOMSTEN 23 & 30 DECEMBER 2021 EN 6 JANUARI 2022
Op 23 december 2021 is er een vrije fractieavond gepland. Er vindt dan geen raadsbijeenkomst plaats in de raadsboerderij. Op 30 december 2021 en op 6 januari 2022 vinden er in verband met het kerstreces geen
raadsbijeenkomsten plaats.

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.
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JAARWISSELING
‘21 / ‘22
Goed om
te weten:
01

In het hele land is het afsteken
van vuurwerk verboden.

Carbidschieten is alleen toegestaan met een
schriftelijke toestemming van de gemeente.
Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Kijk
voor meer informatie op borsele.nl/2022.

Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met een
schriftelijke toestemming van de gemeente.
Hiervoor gelden strikte voorwaarden.
borsele.nl/2022.
Kijk voor meer informatie op borsele.nl/2022

Wij wensen iedereen
- ondanks alle beperkingen een gezellige en veilige
jaarwisseling!
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WWW.BORSELE.NL/2022
MENUKAART JAARWISSELING BORSELE
Voorgerechten
• In bezit van vuurwerk op straat of in de auto*
• Afsteken van vuurwerk*

minimaal €100,minimaal €250,-

Hoofdgerechten
• In bezit of afsteken van illegaal vuurwerk*
• Vreugdevuur zonder schriftelijke toestemming
• Carbidschieten zonder schriftelijke
toestemming

minimaal €400,€300,€150,-

Nagerechten

€200,€1000,-

• Vernieling van eigendommen (vanafprijs)
• Geweld tegen hulpverleningsdiensten* *

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.

GEBRUIK DE REST VOOR DERDE KERST
De feestdagen komen eraan. Je hebt
slim ingekocht, maar na de feestdagen
heb je misschien toch nog restjes over.
Voedselverspilling voorkomen is belangrijk.
Ga daarom slim om met eten dat over is en
voorkom voedselverspilling. Verzorg bijvoorbeeld een lekkere kliekjesmaaltijd op derde
kerst en verwen jezelf nog een dagje extra!
Zes tips om kliekjes te bewaren en creatief te
verwerken
We geven je concrete tips hoe je kliekjes kunt
bewaren en hoe je daarna creatief om kunt gaan
met de restjes. Zo verspil je uiteindelijk minder
eten.
1. Laat kliekjes en restjes afkoelen en doe ze in
bakjes, zakjes en potjes in de koelkast. Zo kan
je ook lege/schone glazen pot hergebruiken.
2. Bedenk wanneer je het kliekje gaat opeten.
Kliekjes uit de koelkast zijn zo’n 2 dagen
houdbaar. In de vriezer zijn ze drie maanden

houdbaar. Kijk en ruik altijd voor je iets
weggooit.
3. Maak er een kliekjesavond van: alle restjes
zet je op tafel om er weer een heel diner van
te maken. Je kunt bijvoorbeeld restjes op de
grillplaat gooien of er lekker mee gourmetten.
Maar je kunt ook wat overgebleven ingrediënten verwerken in een pasta, een salade, een
ovenschotel of een omelet. Wees creatief!
4. Of lees de tips van het Voedingscentrum:
maak van je restjes soep, salade, omelet of
een roerbakgerecht:
www.voedingscentrum.nl/restjes
Receptenvinder voor restjes
Het Voedingscentrum heeft een receptenpagina
waarmee je met een zoekfunctie van één of
meerdere restjes snel een nieuw recept maakt.
Handig! https://www.voedingscentrum.nl/nl/
recepten.aspx
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Bijgerechten
• All inclusive overnachting Torentijd
• Extra gang voor -18 bij Halt
* Inclusief een aantekening in het strafblad.
** Prijs is exclusief all inclusive overnachting in Torentijd met Nieuwjaarsontbijt
en gratis uitnodiging voor een proces bij de rechtbank.

Wij wensen iedereen - ondanks alle beperkingen - een veilige
en plezierige jaarwisseling!
Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/2022.

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

www.olazzeeland.nl/kerst

