BORSELS BULLETIN

foto Bram Boone

week 11 | 16 maart 2022

INFORMATIE OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem
uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De coronamaatregelen zijn aangepast. Het dragen van een mondkapje is niet
meer verplicht, deze bieden we wel aan
op het stembureau als u daarvan gebruik
wilt maken. Hoewel de verplichte regel om
afstand te houden vervallen is, geldt nog
steeds het advies om elkaar de ruimte te
geven. Hier richten we onze stembureaus
op in. Ook maken we op de stembureaus
gebruik van kuchschermen.
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Maatregelen in het stemlokaal

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

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u
direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door
de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie
van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

• De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand
te houden.
• Er staat een stembureaulid bij de ingang dat u welkom heet en uitleg kan geven over de
voorzorgsmaatregelen in het stemlokaal.

Stemlocaties:
• Heinkenszand, De Stenge, Stengeplein 1
• ’s-Gravenpolder, Dorpshuis,
Poelvoordestraat 3
• Baarland, Dorpshuis The Cameronian,
Nieuweweg 4
• Borssele, Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3
• Driewegen, Dorpshuis, Smitsweg 24A
• Ellewoutsdijk, Van Hattumhuis,
Zomerstraat 16
• ’s-Gravenpolder, Sporthal De Zwake,
Egelantierstraat 8
• ’s-Heer Abtskerke, Dorpshuis Versvliet,
van de Plasschestraat 33
• ’s-Heerenhoek, De Jeugdhoeve, Blikhoek 4
• Heinkenszand, Woonzorgcentrum
Dijkstede, Kamilleplein 5
• Hoedekenskerke, Dorpshuis De Griend,
Havenstraat 13
• Kwadendamme, Dorpshuis De Burcht,
Johan Frisostraat 3
• Lewedorp, Dorpshuis De Zandlôôper,
Zandkreekstraat 33
• Nieuwdorp, gymzaal verenigingsgebouw
Ammekore, Hertenweg 4
• Nisse, Dorpshuis, Dorpsplein 28
• Oudelande, Dorpshuis D’n Ostpit,
Vanderbijlparkstraat 1A
• Ovezande, Dorpshuis Trefpunt,
Hoofdstraat 54

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

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
De Landelijke Opschoondag op 19 maart a.s.
wordt gecombineerd met de halfjaarlijkse
actie ‘Schone Schelde’. Op deze dag vragen wij
uw medewerking om mee op te ruimen op de
stranden aan de Wester- en de Oosterschelde.
In de gemeente Borsele kan dat bij de Landing
in Baarland (start bij de camping) en ’t haventje
in Ellewoutsdijk. Meer informatie over de actie,
aanmelden en de uitleen van materialen vindt
u op de site van het Milieu Educatie Centrum
(MEC): www.mecdebevelanden.nl.

Maandag 14 en dinsdag 15
maart van 07.30-21.00 uur
is in elke gemeente een
aantal stemlokalen al open.

Woensdag 16
maart van
07.30-21.00 uur.

Stemlocaties
In de gemeente Borsele kunt u kiezen in
welk stembureau u gaat stemmen. In elke
kern kunt u op woensdag 16 maart uw
stem uitbrengen tussen 7.30 en 21.00 uur.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor
mindervaliden.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

• Stembureauleden aan wie de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en van wie
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Bij de ingang van het stemlokaal kunnen kiezers hun handen desinfecteren.
• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden regelmatig
schoongemaakt.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van de
gemeente, of op waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op elkestemtelt.nl of op
de website van de gemeente.

GEMEENTE BORSELE NODIGT U UIT VOOR DE UITSLAGENAVOND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen
digitaal. Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

Op woensdagavond 16 maart maken we de uitslagen van de stembureaus
bekend tijdens onze uitslagenavond in de Stenge. Dan wordt duidelijk welke
partij de meeste stemmen heeft gehad. Presentator Bert van Leerdam is deze
avond de gastheer en gaat tussen de uitslagen door in gesprek met de kandidaten. Samen met burgemeester Dijksterhuis presenteert hij de uitslagen.
Tijdens deze avond verzorgt de band Woodworks de muzikale noot. U bent
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

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.

Praktische informatie
Datum
woensdag 16 maart Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand

Kijk voor meer informatie op
www.officielebekendmakingen.nl.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022
Lijst

1

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de uitslagenavond? Meld u dan aan door een mail
te sturen naar communicatie@borsele.nl. Geef hierin aan met hoeveel
personen u komt. Ook is het mogelijk om de uitslagen digitaal te volgen via
www.borsele.notubiz.nl.
Vragen?
Heeft u nog vragen over de uitslagenavond? Neem dan contact met ons op
via 0113 – 238 383. Graag zien we u op woensdagavond 16 maart!

www.borsele.nl/verkiezingen
affiche-pvda22-A3.qxp_Opmaak 1 14-01-2022 10:49 Pagina 1

Lokale Partĳ Borsele
Het juiste alternatief

Lĳst

3

Rondom

Voor een duurzame
toekomst.

de KERN
Stem lokaal
in het stemlokaal

Voe mekare
Voor elkaar

Stem 16 maart Annet van de Ree

Voor een beter Borsele!

gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022
Kees Weststrate
Lijsttrekker

Marga van de plasse
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lijst

V E R V O L G P A G I N A
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DENK EN PRAAT MEE OVER ONZE OMGEVINGSVISIE!

DOE MEE MET DE ‘BORSELE DRINKT
WATER’ WEEK!

Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe
houden we Borsele mooi en een fijne plek om
te wonen? Wat is er nodig om Borsele duurzaam
en klimaatbestendig te maken? Hoe zetten we
Borsele economisch en recreatief op de kaart?
Kortom: hoe ziet u het Borsele van de toekomst?
Denk en praat mee tijdens onze publieksbijeenkomsten over de omgevingsvisie. In onze
omgevingsvisie leggen we onze gezamenlijke
ambities en keuzes voor de toekomst vast. We
horen graag uw visie over onze toekomst!

nerspanel bevraagd en voerden we gesprekken
met belangengroepen. Tijdens de publieksbijeenkomsten op dinsdag 5 en maandag 11 april kunt
u meedenken en -praten over de omgevingsvisie!

Toekomstige ontwikkelingen
Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn
voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft.
Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We
willen de omgeving waarin we wonen en werken
en het landschap mooi houden. Daarom moeten
we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie
over. In de omgevingsvisie komen de hoofdlijnen
van al het beleid voor de leefomgeving in Borsele.

19.00 uur
19.30 uur

Uw stem laten horen?!
Inwoners, ondernemers en belangengroepen
betrekken we bij het opstellen van de omgevingsvisie. Vorig jaar zijn leden van ons digitale inwo

21.50 uur

Programma
We organiseren twee bijeenkomsten, met hetzelfde programma. Op dinsdag 5 april vanaf 19.00
uur in de Stenge in Heinkenszand en op maandag
11 april, vanaf 19.00 uur, in dorpshuis ‘t Trefpunt
in Ovezande.

19.35 uur
20.10 uur
20.50 uur
21.00 uur
21.40 uur

21.55 uur
22.00 uur

Inloop
GEMEENTE BORSELE / Pantone 368 C
Opening door voorzitter en
welkomstwoord door wethouder
Presentatie Lindert Moerdijk
(MSP Onions)
Eerste ronde tafelgesprekken
Korte pauze en wissel naar
nieuwe tafel
Tweede ronde tafelgesprekken
Plenaire terugkoppeling
door tafelhosts
Doorkijk vervolgtraject
door voorzitter
Afsluiting door wethouder
Borrel

Meer informatie en aanmelden via
www.borsele.nl/omgevingsvisie

Hoe worden we
samen duurzaam
en klimaatbestendig?
Denk en praat mee over de
toekomst van de gemeente Borsele
tijdens de bijeenkomsten over de
omgevingsvisie.

Dinsdag 5 april | 19.00-22.00 uur
De Stenge, Heinkenszand
Maandag 11 april | 19.00-22.00 uur
Trefpunt, Ovezande
Meer info en aanmelden: borsele.nl/omgevingsvisie

ZATERDAG 19 MAART KINDERTHEATERVOORSTELLING "IK WORD...SHOWMAN"

Beleef het mee! Op zaterdag 19 maart speelt meervoudig prijswinnaar Showman Jori Veldhuizen
zijn nieuwste magische voorstelling "Ik word...
Showman". Een zeer gevarieerde kindervoorstelling vol humor, magie, circus, interactie en special
effects. In deze spectaculaire one-man-show
neemt de acteur het publiek mee in een verhaal

van een kleine jongen met een hele grote droom.
Een verhaal dat klein begint en groeit tot een spetterende finale als Showman.

- Jeugdwerk Nieuwdorp
- Gymvereniging Sport Staalt Spieren
's-Heerenhoek

De voorstelling is geschikt voor kinderen in de
leeftijd van groep 3 t/m 8. De vrijwilligers van onderstaande clubs/verenigingen zijn aanwezig voor de
begeleiding van de voorstelling. Kinderen hoeven
dus niet te worden begeleid bij de voorstelling.

Tickets à 6 euro zijn te koop aan de deur (mits nog
beschikbaar) en ook vooraf te bestellen via
www.jeugdwerkkwadendamme.nl.
Op deze website vindt u meer informatie én een
kort stukje voorvertoning.

Door samenwerk sterk!
'Kindertheater Festijn' is een initiatief van
Jeugdwerk Kwadendamme en georganiseerd
in samenwerking met verschillende clubs uit de
gemeente Borsele:
Kinderclub Ovezande
- Knutselclub Oudelande
- De Welpen 's-Heerenhoek
- Kids&Co 's-Heer Abtskerke

Locatie: Dorpshuis de Burcht: Johan Frisostraat 3,
4434 AC Kwadendamme

Deze voorstelling is mede
mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de
Culturele Raad Borsele

Over een paar weken is het zover: van maandag
4 tot en met zaterdag 9 april is de eerste ‘Borsele
drinkt water’ week. Een week lang besteden we
aandacht aan (meer) water drinken. We doen dit
omdat kraanwater drinken gezond, goedkoop en
goed voor het milieu is.
Een glas water drinken in plaats van een glas
vruchtensap, frisdrank of energiedrank scheelt
gemiddeld maar liefst vijf suikerklontjes. Minder
suiker helpt bij een gezond gewicht.
Door water mee te nemen in een hervulbaar
flesje of bidon in plaats van een pakje of flesje is
er minder afval. Dit is goed voor het milieu.
Water is goedkoop en overal beschikbaar,
gewoon uit de kraan. Kraanwater in Nederland
heeft een topkwaliteit.
Tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week dagen we
basisscholen en kinderopvanglocaties uit om
met hun kinderen water te drinken. Al veel
scholen en kinderopvanglocaties hebben zich
aangemeld om mee te doen.
U kunt ons in die week op allerlei plaatsen tegenkomen om water drinken te promoten: de bibliotheek, markt, wandelvierdaagse Heinkenszand,
beweegtuinen en verenigingen.
Een overzicht met activiteiten vindt u op
www.borselebeweegt.nl.
Heeft u een activiteit in die week, en wilt u dat
we water drinken komen promoten? Of heeft u
een ander leuk idee? Neem dan contact op met
Marianne de Kok (JOGG-regisseur), via
jogg@borsele.nl of 06-25 69 40 76.
De Borsele drinkt water week is een activiteit in het kader van JOGG-Borsele. Borsele
is JOGG-gemeente, JOGG staat voor gezonde
jeugd,gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat de jeugd in Borsele opgroeit in een
gezonde leefomgeving waar het maken van
gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is.

