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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

AFVAL SCHEIDEN DOE JE OOK MET
KERST
De feestdagen zijn voorbij en dan blijkt
helaas weer dat je te veel voedsel hebt ingekocht. Voedsel weggooien is zonde. Daarom
is het beter om met de restjes die je overhoudt de vriezer en de koelkast te vullen. Je
kunt ze daarna creatief verwerken in andere
gerechten. Bijvoorbeeld door een kliekjesavond te houden op derde kerst. Blijven er
dan nog etensrestjes over? Doe die dan in de
GFT-container.
Helaas belanden etensresten nog vaak in de
grijze container. Dat is zonde, want dan wordt
het verbrand. Dus doe etensresten voortaan
altijd in de GFT-container. Dan gaat het niet
verloren en kan er compost van worden
gemaakt. Kijk voor meer informatie op
www.borsele.nl/afval of
www.afvalscheiding.nl.

AFVAL SCHEIDEN
DOE JE OOK MET
KERST

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

INZAMELING KERSTBOMEN

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
SIMONSWEI 13 TE HEINKENSZAND
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 14 december besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de
Simonswei (ter hoogte van huisnummer 13) te
Heinkenszand. Dit door middel van plaatsing
van 1 bord E6, gehandicaptenparkeerplaats,
als bedoeld in het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990.
De inzage- en bezwaartermijn is van 17
december 2021 tot en met 28 januari 2022.
Het besluit ligt ter inzage op de afdeling Posten archiefzaken van de gemeente Borsele
en op de website van de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk, gemotiveerd bezwaar maken bij het college van B&W
van de gemeente Borsele. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R. de Jonge,
0113-238 411. E-mail: rdejonge@borsele.nl.

RAADSBIJEENKOMSTEN VERVALLEN
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.

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
gemeentehuis in Heinkenszand.
Wij danken alle klanten, samenwerkende
partners en bekenden van het VrijwilligersHuis
voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
We wensen iedereen fijne feestdagen en alle
goeds toe voor 2022!

Extra zakgeld verdienen?
Verzamel dan zoveel mogelijk kerstbomen en lever ze bij ons in.
Voor elke boom ontvang je € 0,50.
Deze campagne tegen voedselverspilling
is een samenwerking van de Zeeuwse
gemeenten (OLAZ) en de Zeeuwse
Reinigingsdienst.

Wij versnipperen de kerstbomen en gebruiken de snippers
in de plantsoenen.

www.olazzeeland.nl/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. U krijgt
vervolgens een e-mail als er nieuwe
publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. Kijk voor meer informatie
op www.oﬀicielebekendmakingen.nl.
HOE BEDANKT UW ORGANISATIE DE
VRIJWILLIGERS?
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. VrijwilligersHuis Borsele hoort graag
op welke manier uw organisatie alle vrijwilligers bedankt. We horen het graag vóór 31
december via info@vrijwilligershuis.nl. Het
mooiste initiatief krijgt van ons iets leuks!

De kerstbomen kun je bij onderstaande locaties inleveren op:

woensdagmiddag 5 januari 2022 van 13.30 tot 15.30 uur
Baarland
Borssele
Driewegen
Ellewoutsdijk
‘s-Gravenpolder
‘s-Heer Abtskerke
‘s-Heerenhoek
Heinkenszand
Hoedekenskerke
Kwadendamme
Lewedorp
Nieuwdorp
Nisse
Oudelande
Ovezande

parkeerterreintje naast brandweerkazerne
Plein
parkeerplaats sportveld
dorpshuis Zomerstraat
sporthal Klimopplein
kerk
school/sportveld
gemeentewerkplaats
parkeerplaats verenigingsgebouw
parkeerplaats sportveld
verenigingsgebouw
parkeerplaats sportveld
verenigingsgebouw
grasdriehoek tegenover verenigingsgebouw
parkeerplaats Schuttersstraat naast glasbak

Kerstbomen in een verpakkingsnet accepteren we níet.
Succes met de inzameling!
Met vriendelijke groet,
medewerkers Buitendienst gemeente Borsele

V E R V O L G P A G I N A
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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.

