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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.

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

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

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Heeft u vragen over de strooiroutes?
Neem dan contact op met de werkplaats via
0113 - 23 83 83.

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

M. WILLEBOER-GOEREE LAATSTE WINNARES FOTOWEDSTRIJD ‘MOET JE ZIEN …..
IN BORSELE’

RAADSBIJEENKOMST 20 JANUARI
Op donderdag 20 januari vindt er een informatieraad plaats over het inpassingsplan ‘Net op zee
- IJmuiden Ver Alpha’ en een extra verbinding
vanuit het Sloegebied. Deze informatiebijeenkomst wordt verzorgd door het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Aansluitend
vindt er een informatiebijeenkomst plaats over
het Waterpark Veerse Meer. De bijeenkomst start
om 20.00 uur en vindt digitaal plaats.
Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan op
https://borsele.raadsinformatie.nl/
d.d. 20 januari 2022.

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!

De winnende foto van december 2021 is gemaakt door M. Willeboer-Goeree, met haar
foto “Sunset an den diek”. De jury koos deze foto van een mooi verstild winters landschap met de warme gloed van de ondergaande zon als laatste winnaar van het jaar.

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.

THEMA FOTOWEDSTRIJD BORSELE 2022: ‘DE KRACHT VAN BORSELE’
Ook in 2022 organiseert de Culturele Raad Borsele, in samenwerking met de gemeente, weer een
fotowedstrijd.
Het thema voor de fotowedstrijd van 2022 is ‘De kracht van Borsele’. Of het nou het water van de
Westerschelde is, de schoonheid van onze dijken, de innovatieve ideeën van ondernemers, de saamhorigheid onder onze inwoners, de mooie initiatieven vanuit vrijwilligers en verenigingen; de kracht van
Borsele is op veel plekken te vinden.
Het thema ‘De kracht van Borsele’ is gekozen uit de inzendingen voor de prijsvraag die wij hiervoor
hadden uitgeschreven. Het thema is voorgesteld door Renata Elenbaas. Zij ontvangt hiervoor een waardebon van € 25,-.
Foto’s met dit thema kunnen steeds worden ingezonden tot en met de laatste dinsdag van de maand.
Elke maand wordt een maandwinnaar gekozen die een waardebon van € 25,- ontvangt. Aan het eind
van het jaar wordt uit alle maandwinnaars een jaarwinnaar gekozen. Deze ontvangt een waardebon van
€ 300,-.
Iedereen mag meedoen aan deze fotowedstrijd. De voorwaarde is wel dat de foto
in onze gemeente moet zijn gemaakt. Op het wedstrijdformulier moet worden
aangeven op welke locatie de foto is gemaakt. Foto’s kunnen worden ingezonden
via onze website www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd. Hier vindt u ook de
wedstrijdvoorwaarden.

