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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

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 u zelf 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.

RAADSBIJEENKOMST 6 JANUARI
VERVALT
Op 6 januari 2022 vindt er in verband met het
kerstreces geen raadsbijeenkomst plaats.

INZAMELING KERSTBOMEN
Extra zakgeld verdienen?
Verzamel dan zoveel mogelijk kerstbomen en lever ze bij ons in.
Voor elke boom ontvang je € 0,50.

Op onze website vindt u de nieuwe afvalkalender voor 2022. Daar kunt u de kalender eenvoudig downloaden en printen:

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

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.

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

PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 2022 BESCHIKBAAR

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

U kunt de kalender ook downloaden 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.

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.

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

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.

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

V E R V O L G P A G I N A
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UITNODIGING RAADSVERGADERING GEMEENTERAAD 13 JANUARI 2022
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden op donderdag 13 januari 2022 om 20.00
uur. Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering, dan kunt u zich
uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v.
naam, telefoonnummer en onderwerp.
In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek
bij te wonen maar wel te volgen via
https://borsele.raadsinformatie.nl/.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Afscheid van de kinderburgemeester 2021 en installatie van de
		 kinderburgemeester 2022
6.	
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern
Nieuwdorp, gedeelte Lewedijk 29-31, 2022"

7.	Voorstel tot het vaststellen van het CHw (Crisis- en Herstelwet)
bestemmingsplan Omgevingsplan "Buitengebied Borsele, 2018,
herziening delegatieregel zonneparken, 2022"
8.	
Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Kern
Heinkenszand, gedeelte Platepolder fase 1, 2022” en het beeldkwaliteitsplan Platepolder Heinkenszand
9.	
Voorstel tot het intrekken van de Afstemmings- en
Handhavingsverordening
		Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2019 en het
vaststellen van de Afstemmings- en Handhavingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2022
10.	Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie beschermd wonen
en maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025
11.		Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van besluit 29 van
het kerntakenonderzoek ‘subsidies recreatieve voorzieningen
verlagen’

12.		Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijziging 2022
van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 'Actualisering vergunningen', het indienen van een positieve zienswijze hierop en
de begroting 2022 van de gemeente Borsele hierop aan te passen
13.		Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Mobiliteitsstrategie:
Zeeland Slim en Duurzaam Bereikbaar
14.		Voorstel tot het instemmen met de verlenging van het contract
met de accountant 2022 – 2024
15.		 Voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie Warmte 2021
16.		Voorstel tot vaststelling van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Borsele 2022
(portefeuille wethouder Witkam)
17.		 Vragenuurtje
18.		 Sluiting
Heinkenszand, 7 december 2021
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

