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FRANDA VAN DER ZANDE WINNARES FOTOWEDSTRIJD “DE KRACHT VAN BORSELE” JANUARI
REDACTIE BORSELS BULLETIN

In de winnende foto legde zij de kracht van de
energievoorzieningen van Borsele vast in een bijna
dramatisch beeld. De beweging van de wieken is
prachtig vastgelegd. Met deze foto wint zij een waardebon van €25 en dingt ze mee naar de jaarprijs.

Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

GEMEENTE BORSELE

Het thema van dit jaar is: de kracht van Borsele.
Of het nu het water van de Westerschelde is, de
schoonheid van onze dijken, de innovatieve ideeën
van onze ondernemers, de saamhorigheid van onze
inwoners, of de mooie initiatieven vanuit vrijwilligers en verenigingen. De kracht van
Borsele is op veel plekken te vinden.
Wij zijn benieuwd wat u de kracht van
Borsele vindt. Leg het vast op de foto
en stuur deze in via
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

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

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.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG
17 FEBRUARI 2022
18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming
en de advisering over de werkwijze van de raad.
Deze vergadering vindt maandelijks plaats.
Vastgestelde verslagen kunt u vinden op
www.borsele.nl.
Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek
voor te leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 16 februari 2022 12.00
uur een afspraak te maken bij Ilona Vermue
(0113 238487).
20.00 uur fractievergaderingen

3 dagen stemmen
Om de spreiding van de kiezers te bevorderen, openen we op 14 en 15 maart twee
stembureaus in de gemeente Borsele; een in
Heinkenszand (De Stenge) en een in 's-Gravenpolder (Dorpshuis). Op 16 maart kunt u
in elk dorp uw stem uitbrengen. Kijk op uw
stempas voor uw stembureau. Ga naar het
aangegeven stembureau ter verspreiding
van de kiezers en om lange wachttijden te
voorkomen.
Stempas
Eind februari ontvangt u uw stempas. Bent u
uw stempas kwijt, is de stempas beschadigd
of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag
online een vervangende stempas aan via
onze website
www.borsele.nl/verkiezingen of neem
contact op met team Burgerzaken via
burgerzaken@borsele.nl of 0113- 238 383.
De vervangende stempas moet u vÓÓr 11
maart 17.00 uur aanvragen.

Phishing is een vorm van digitale oplichting
waarbij oplichters hengelen naar gegevens.
Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms.
Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse
website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of
andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken
geld over naar een fraudeur die zich voordoet als
familielid. Hoe blijft u veilig? Denk als eerste aan
de ABC, want daar blijft u digitaal veilig mee: Alert
zijn - Bescherm jezelf - Check altijd!

•	Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw BSN-nummer
gebruiken om een bankpas aan te vragen.
Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen foto
op social media. De zichtbare persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen worden
misbruikt.

Tips om phishing van uw gegevens te voorkomen:
•	Reageer nooit op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode.
Banken, creditcard maatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om. Ontvangt
u zo’n e-mail? Verwijder deze dan meteen. Klik in
geen geval op een link die in de e-mail staat.

•	Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw
eigen bankapp of de website van uw bank en doe
daar de betaling. Geef ook aan bij de koper dat u
op deze manier betaalt. Vaak zal de fraudeur dan
al afhaken en geen verdere actie ondernemen.

•	Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik
deze dan niet aan.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem
uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing. We doen er alles aan om ervoor te
zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen
we onder andere door alle stembureaus
volgens strikte hygiëneregels en richtlijnen
in te richten.

POLITIE WAARSCHUWT VOOR PHISHING

Volmacht
Iemand anders gaat voor u stemmen. Hoe
werkt dat? Het makkelijkst is om de achterkant van de stempas in te vullen. U geeft een
ander persoon volmacht om voor u te gaan
stemmen. U moet ook uw handtekening
zetten. Geef een kopie van uw paspoort,
ID-kaart of rijbewijs mee.
Hierbij gelden deze regels:
-	De persoon die voor u stemt woont in
Borsele;
-	
De persoon die voor u gaat stemmen
moet op hetzelfde moment ook zelf
stemmen.
-	Deze persoon kan maximaal namens 2
andere personen stemmen.
U kunt ook van tevoren bij de gemeente
iemand aanwijzen om voor u te stemmen.
Dit heet een schriftelijke volmacht. Doe dit
vÓÓr 11 maart 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op borsele.nl/verkiezingen.

Meer weten over de verkiezingen?
Wilt u weten in welk stembureau u kunt
stemmen of bent u op zoek naar meer informatie over de verkiezingen? Ga dan naar
www.borsele.nl/verkiezingen.
Liever telefonisch contact? Bel dan naar
team Burgerzaken via 0113 – 238 383.

•	Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier nooit
om vragen. Als u een nieuwe pas krijgt, vraagt de
bank altijd om uw oude pas door te knippen en
weg te gooien.

•	Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over
de telefoon.

•	Vertrouwt u een link niet helemaal, check hem
via de website checkjelinkje.nl.
•	Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en verander ze
regelmatig. Wees er zeker van dat uw computer
de laatste software- en beveiligingsupdates
heeft gehad.

INSCHRIJVING KUNSTMARKT OELJEBROELJE GEOPEND!
Na twee jaar is het dan eindelijk zover. Zondag 28
augustus staat fort Ellewoutsdijk weer geheel in
het teken van Oeljebroelje, het cultuurfestival aan
de Schelde.
Woon en werk je in Zeeland en wil je je als (amateur)
kunstenaar aanmelden voor de kunstmarkt? Stuur
dan vÓÓr 31 mei 2022 een mail naar:
werkgroepbeeldendekunst@gmail.com

t.a.v. Arjen Pouwer.
We streven naar een evenwichtige verdeling over
de diverse disciplines. Vergeet dus niet om je discipline te vermelden en beeldmateriaal mee te
sturen. Uit het totale aanbod wordt een selectie
gemaakt. Ruim van tevoren ontvang je bericht of je
als deelnemer bent geselecteerd.
We zien je inschrijving graag tegemoet!

