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Besluit ambtshalve wijziging
adresgegevens 
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
ze volgens de basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het college heeft besloten de 
bijhouding van de persoonslijst van deze 
personen op te schorten. Dat betekent dat ze 
daardoor niet meer op dat adres staan inge-
schreven. De betrokken personen zijn verplicht 
tot het doen van aangifte van verblijf en adres of 
adreswijziging. 

Het betreft: 
Kamil Mikołajczyk, 18-02-1996                          
Laura Sofia Dias Neves, 12-02-1995                          
Joao Filipe Franco Ferreira  08-03-1992                          
Paulina Zofia Grodzka  15-05-1989                          
Michal Sebastian Przekota  13-09-1989                          
Anna Maria Sorban  06-07-1962                          
Coloman Matei  14-08-1969 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie 
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Borsele, 
Postbus 1, 4450 AA  Heinkenszand. Vermeld 
hierin uw naam en adres, dagtekening, het 
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de 
gronden van het bezwaar. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met team 
Burgerzaken, telefoonnummer 0113-238441 of 
via burgerzaken@borsele.nl

BEKENDMAKING WET 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) 

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. 

psychische problemen
Verward gedrag
Informatiebijeenkomsten over mentale problemen

Maak jij je wel eens zorgen over iemand in je omgeving? Wil je hierbij hulp en ondersteuning door middel van 
kennis, tips en adviezen op het gebied van psychische kwetsbaarheden? 

Emergis preventie organiseert dit jaar in totaal achttien informatieavonden over mentale problemen op 
verschillende locaties in de Oosterschelderegio. 

Voor inwoners in de gemeente Borsele vindt de eerste informatieavond plaats op donderdag 10 maart van 
19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’ in ‘s-Gravenpolder. Deze avond wordt verzorgd door onze 
preventiewerkers.

Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Neem contact op met Ellen Westdorp via westdorp@emergispreventie.nl 
of met Els van Diemen via vandiemen@emergispreventie.nl. Ook kun je je aanmelden bij het vrijwilligershuis  
via het mailadres info@vrijwilligershuis.nl of door te bellen naar 0113 31 19 99.  
Meer informatie over Emergis preventie vind je op www.1NUL1.nl bij preventie. 

Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!

INFORMATIE OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u in alle dorpen uw stem uitbrengen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. 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.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aan-
vragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt, moet u ook een nieuwe stempas aanvragen. U 
kunt na de aanvraag van een nieuwe stempas alleen nog stemmen met de nieuwe stempas en 
uw identiteitsbewijs.

Aanvragen kan op twee manieren:
1.   Digitaal via de website: u kunt tot en met vrijdag 11 maart 2022, 17:00 uur online een nieuwe 

stempas aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

2.   Persoonlijk, in het gemeentehuis: u kunt tot en met vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur aan de 
balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbe-
wijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.

Volmacht
Iemand anders gaat voor u stemmen. Hoe werkt dat? Het gemakkelijkst is het om de achterkant 
van de stempas in te vullen. U geeft een andere 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 de volgende 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 namens maximaal 2 andere personen stemmen.

U kunt ook van tevoren binnen de gemeente iemand aanwijzen om voor u te stemmen. Dit heet 
een schriftelijke volmacht. Doe dit vóór vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/verkiezingen of neem contact op met team 
Burgerzaken.
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INFORMATIE OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN (VERVOLG)

Op 14, 15 en 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 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 burge-
meester 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.  

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

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! 

GEMEENTE BORSELE NODIGT U UIT VOOR DE UITSLAGENAVOND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022 www.borsele.nl/verkiezingen
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Voor een duurzame 
toekomst.
Stem 16 maart Annet van de Ree

Stemlocaties
In de gemeente Borsele kunt u kiezen in welk stembureau u gaat stemmen. In elke kern kunt u op woensdag uw stem uitbrengen tussen 7.30 en 21.00 uur. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er tussen 7.30 
en 21.00 uur twee stembureaus geopend.  Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. 

Stemlokaal Maandag 14 maart Dinsdag 15 maart Woensdag 16 maart
Heinkenszand, De Stenge, Stengeplein 1 X X X
’s-Gravenpolder, Dorpshuis, Poelvoordestraat 3 X X X
Baarland, Dorpshuis The Cameronian, Nieuweweg 4   X
Borssele, Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3   X
Driewegen, Dorpshuis, Smitsweg 24A   X
Ellewoutsdijk, Van Hattumhuis, Zomerstraat 16   X
’s-Gravenpolder, Sporthal De Zwake, Egelantierstraat 8   X
’s-Heer Abtskerke, Dorpshuis Versvliet, van de Plasschestraat 33   X
’s-Heerenhoek, De Jeugdhoeve, Blikhoek 4   X
Heinkenszand, Woonzorgcentrum Dijkstede, Kamilleplein 5   X
Hoedekenskerke, Dorpshuis De Griend, Havenstraat 13   X
Kwadendamme, Dorpshuis De Burcht, Johan Frisostraat 3   X
Lewedorp, Dorpshuis De Zandlôôper, Zandkreekstraat 33   X
Nieuwdorp, gymzaal verenigingsgebouw Ammekore, Hertenweg 4   X
Nisse, Dorpshuis, Dorpsplein 28   X
Oudelande, Dorpshuis D’n Ostpit, Vanderbijlparkstraat 1A   X
Ovezande, Dorpshuis Trefpunt, Hoofdstraat 54   X


