
REDACTIE BORSELS BULLETIN
Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgri� ier, Tel. (0113) 238440

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en 
wethouders, commissie bezwaarschri� en.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 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

BORSELS BULLETIN
week 05 | 2 februari 2022

foto Bram Boone

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op  
www.o� icielebekendmakingen.nl.  De zoekdienst van o� iciële 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.o� icielebekendmakingen.nl. 

Om wateroverlast te voorkomen en de afstroming 
van regenwater te garanderen baggeren we om 
de 8 jaar, samen met het Waterschap, de sloten, 
waterpartijen en vijvers. Dit jaar gaan we in en 
nabij Heinkenszand baggeren. 

Wat is bagger en waarom baggeren?
Bagger bestaat uit plantenresten, inwaaiend stof 
en zand. Deze laag wordt steeds dikker. De sloot 
wordt hierdoor steeds ondieper en kan minder 
water afvoeren. Ook kan op de lange duur de sloot 
door de dikke laag bagger gaan stinken.  
Gelukkig is het waterbeheer in Nederland al 
eeuwen goed geregeld. Hier mogen we trots op 
zijn. In omliggende landen is door slecht onder-

houd vooral bij hevige regen veel meer overlast en 
schade. 

Baggeren en ecologie
Door te baggeren wordt de waterdiepte groter. De 
waterkwaliteit en de biodiversiteit verbetert door 
de grotere hoeveelheid water.                                         

Werkwijze 
Uitkomende bagger zetten we waar mogelijk met 
een kraan op de kant. In de berm droogt de bagger 
in. Na indikken van het slib verwerken we dit. Zo 
nodig wordt de grond geëgaliseerd, verspreid 
en weer ingezaaid. Vervuilde bagger en resten 
van grove materialen worden afgevoerd. Ook op 

plaatsen waar geen berm aanwezig is, voeren we 
de bagger af. 

Tijdstip van uitvoer
De werkzaamheden voeren we in het voorjaar en 
najaar uit. Het grootste deel van het werk voeren 
we in de nazomer en het najaar uit. Hierbij houden 
we rekening met de Flora-en fauna wet.

Vragen?
Als u nog vragen hee�  over de werkzaamheden 
of de planning, dan kunt u die stellen aan Jan 
de Visser van Waterschap Scheldestromen, 06- 
53158899 of aan Jan Krijger van de gemeente 
Borsele, 06-52560967. 

BAGGERWERKZAAMHEDEN DELFGEBIED 2022 KERN HEINKENSZAND 

WASBARE LUIERS
Ontdek de voordelen

Duurzamer
Wasbare luiers zijn beter voor het 
milieu. Je stoot minder CO²uit en je 
produceert per jaar per kind 
maar 24 kilo in plaats van 260
kilo luierafval.  Jaarlijks wordt
een miljard wegwerpluiers bij
het restafval gegooid:  dat is 
maar liefst 8 procent van het
totale Nederlandse restafval.
Als gemeente willen wij graag 
afval verminderen: doe je mee? 

Mooier
Wasbare luiers zijn 
ook heel leuk om te 
zien. Ze zijn er in allerlei 
vrolijke kleurtjes en met 
diverse hippe printjes. Daar
 word je sowieso blij van!

Goedkoper
Wasbare luiers zijn op de lange duur 
goedkoper dan de wegwerpvariant. 
Je bespaart ongeveer 500 euro bij 
je eerste kindje.  Gebruik je de luiers 
ook voor een tweede 
kindje, dan zijn de 
kosten nog veel 
lager.

Sneller
Je kindje wordt sneller zindelijk als 
je wasbare luiers gebruikt. De luier 
voelt natter aan dan de wegwerpluier 
waardoor je kindje eerder doorheeft 
dat het in zijn/haar broek plast. Wan-
neer je wasbare 
luiers gebruikt, kan 
je kindje 1 tot 1,5 
jaar eerder zindelijk 
worden. 

Zachter
Wasbare luiers bevatten geen 
chemicaliën zoals chloor of 
parfum die huidirritaties kunnen 
veroorzaken. Daarom zijn de 
luiers zachter voor de billen van 
je kindje.
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GLADHEIDSBESTRIJDING 
IN DE GEMEENTE BORSELE 

De wegen kunnen glad zijn in het wintersei-
zoen. De gemeente Borsele strooit alleen de 
doorgaande wegen binnen de bebouwde kom 
(busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit 
hee�  te maken met verkeersintensiteit en ver-
keerssnelheid. Daarom is het tijdens de win-
terperiode 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 gemeente-
werkplaats! De strooiroutes, verzorgd door de 
gemeente Borsele, vindt u via onze website: 
www.arcg.is/19yuHL

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

Op 4 februari 2022 om 10:00 uur vindt een openbare zitting van het centraal stembureau van de gemeente 
Borsele plaats. In deze openbare zitting beslist het centraal stembureau over:
•  de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
•  het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
•  het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
•  de nummering van de ingeleverde kandidatenlijsten. 

Locatie: Raadsboerderij, Stenevate 9A, 4451 KB Heinkenszand. De zitting is digitaal te volgen via 
borsele.raadsinformatie.nl. Indien u bezwaar wilt maken, dan ontvangt u op aanvraag een ZOOM-link. De 
ZOOM-link versturen wij op 4 februari voorafgaand aan uw verzoek (ingediend vóór 4 februari 08:00 uur aan 
burgerzaken@borsele.nl. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op onze website: 
www.borsele.nl/verkiezingen.

Op donderdag 10 februari 2022 vindt er een 
informatieraad plaats over het Masterplan 
Nieuwdorp. Deze bijeenkomst start om 20.00 
uur en vindt digitaal plaats. Wilt u de bijeen-
komst digitaal volgen, kijk dan op  
borsele.raadsinformatie.nl

Wanneer er een kindje wordt geboren in onze gemeente ontvangen ouders een geboortepakketje. In 
dit geboortepakketje zit sinds kort ook een informatiefolder over wasbare luiers. Hierop staan de voor-
delen van wasbare luiers.

RAADSBIJEENKOMST 10 FEBRUARI

OPENBARE ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU GEMEENTERAADSVERKIEZING


