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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

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

VRIJWILLIGERSHUIS ZOEKT
DEELNEMERS DIGITAAL THUIS IN
ZEELAND
Het Vrijwilligershuis zoekt deelnemers
voor het nieuwe project Digitaal Thuis in
Zeeland. Het doel van dit project is om
mensen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis te wonen, met behulp
van slimme digitale oplossingen.
Digitaal Thuis in Zeeland is een soort abonnement op een bibliotheek met verschillende
diensten en middelen om de zelfredzaamheid
en veiligheid thuis te vergroten, het sociale
netwerk te verbreden of de eigen gezondheid te stimuleren. Deelnemers kiezen zelf
wat hen aanspreekt en wat het best bij hun
situatie past. Voorbeelden hiervan zijn een
zorghorloge dat gezondheidswaarden deelt en
meet met toegestane deskundigen, apps voor
mantelzorgers en vrijwilligers, coaching op
afstand door een leefstijlcoach en een digitaal
memobord.
Digitaal Thuis in Zeeland is een samenwerking
tussen SWVO, de gemeenten Tholen, Borsele
en Goes, zorgorganisaties Schutse Zorg
Tholen, SVRZ, Lelie Zorggroep en Iris Zorg en
Welzijn en technologieleverancier Mobile Care.
Het eerste halfjaar bieden we de oplossingen
in Digitaal Thuis in Zeeland gratis aan als proef.
We willen ontdekken of het lukt om mensen
met dit abonnement te helpen.
Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact
op met het VrijwilligersHuis Borsele. We kijken
graag vrijblijvend met u naar de mogelijkheden. U kunt ons bellen op 0113-311999 of een
bericht sturen naar info@vrijwilligershuis.nl.

BUURTBUS ZUID-BEVELAND ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
iedereen bereikbaar. Je rijdt een dagdeel
in de week (behalve in het weekend) op de
8-persoonsbus.
Hiervoor volstaat het rijbewijs B. Met name in
de Zak van Zuid-Beveland zijn wij op zoek naar
vrijwillige chauffeurs die vanaf het Tolplein de
verschillende routes willen rijden.

Rijden op de Buurtbus is een leuke bezigheid en
houdt de dorpen in Zuid-Beveland voor

Woon je in de gemeente Borsele en ben je geïnteresseerd: meld je dan aan per mail op:
buurtbuszuidbeveland@gmail.com
of telefonisch via 06-36327800.

INFORMATIE TELEFONIE VRIJWILLIGERSHUIS
Het VrijwilligersHuis is nu officieel verhuisd naar het gemeentehuis in Heinkenszand. Dit brengt wat
veranderingen in de telefonie met zich mee.
Ons algemene telefoonnummer 0113-311999 blijft bestaan. De andere vaste telefoonnummers vervallen. U kunt onze welzijnswerkers bereiken op hun mobiele telefoonnummers. Ieder Borsels dorp
heeft een eigen welzijnswerker. U vindt ze hieronder:
Linda Duvekot, welzijnswerker Borssele, Driewegen en ’s-Gravenpolder
Jeanet de Jonge, welzijnswerker Ellewoutsdijk, ‘s-Heerenhoek en Oudelande
Davy Koppejan, welzijnswerker Heinkenszand, Kwadendamme en Nisse
Dennis Walhout, welzijnswerker Baarland, Hoedekenskerke en Nieuwdorp
Nicole Wentzler, welzijnswerker ‘s-Heer Abtskerke, Lewedorp en Ovezande

06-26694075
06-52560909
06-11429421
06-11269719
06-52560979

U kunt bij de welzijnswerkers terecht met alle vragen die u hebt op het gebied van zorg en welzijn.
U maakt zich bijvoorbeeld zorgen over een dorpsgenoot, zoekt hulp bij het opzetten van een ontmoetingsmogelijkheid of u wilt graag
meer contacten maar weet niet goed
hoe u dit aanpakt. Neem gerust contact
op. We denken graag met u mee!

‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK

In het voorjaar organiseren we de eerste ‘Borsele drinkt water’ week. Een week lang hebben we
aandacht voor meer water drinken op scholen, bij de kinderopvang, (sport-)verenigingen, op het
werk en thuis. We doen dit omdat water drinken belangrijk is voor een gezonde leefstijl. Kraanwater
is gezond, goedkoop en gemakkelijk te krijgen.
We dagen tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week jong en oud uit om een week lang (meer) water
te drinken. We geven informatie over het belang van water drinken en zullen bij activiteiten water
drinken promoten. Dit willen we met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen en andere partijen
doen. Wil jij op je school, werk, vereniging of andere plek aandacht geven aan meer water drinken
of heb je een goed idee? Neem dan contact op met Marianne de Kok (JOGG-regisseur), via
jogg@borsele.nl of telefoonnummer 06-25 69 40 76.
De ‘Borsele drinkt water’ week is een activiteit in het kader van JOGG-Borsele. Borsele is JOGGgemeente, JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat de
jeugd in Borsele opgroeit in een leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes gemakkelijk en
vanzelfsprekend is.

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.

