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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
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Activiteitenprogramma Borselse Sprinter
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u het 
leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u 
thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen 
incl. (entree)kosten voor de activiteit, eventu-
ele kosten voor lunch/diner of koffie met een 
koek of consumptie.

Dinsdag 3 mei, 12.30 - 17.30 uur
Winkelcentrum de Zeeland, Bergen op Zoom
Kosten: € 18,00 

Woensdag 4 mei, 10.00 - 15.30 uur 
Lunch in 't voorjaarsbos, 't Appeltje, 
Bergen op Zoom
Kosten: € 14,00 excl. lunch.

Vrijdag 6 mei, 12.30 - 17.30 uur
Bloesemroute Zak van Zuid-Beveland
Kosten: € 15,00 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten vindt u in het SprinterNieuws en op onze 
website www.borselsesprinter.nl. 
Om het SprinterNieuws te ontvangen of 
u aan te melden voor de ritten kunt u op 
maandag- en woensdagmorgen tussen 
09.00 en 12.00 uur contact opnemen via tele-
foonnummer 06-52560982 of mailen naar  
info@borselsesprinter.nl.

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. 

Tijdens dit weekend gaan de deuren op zo'n 23 locaties weer voor u open van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De locaties herkent u aan de kleurige wimpel en de 
gele bordjes (speurdertjes). U kunt dan weer genieten van schilderijen, glas, 
keramiek, beelden in steen, plantaardige kunst, sieraden, muziek en demon-
straties; dus voor ieder wat wils.
Theetuin en soepterras 'Pleisterplaats Boerhaav' aan de Kerkstraat 38 in 
Hoedekenskerke is de centrale plek om naar toe te gaan voor de overzichts-
tentoonstelling van de deelnemers. Van de deelnemende kunstenaars en hun 
gasten is daar 1 werk te zien.
Ook dit jaar is er -als grapje in de route- weer een rodedraad-thema bedacht met 
de titel: 'weerstand overbrugt'. Elke kunstenaar heeft eenzelfde attribuut - weer-
standjes dus- gekregen en heeft daar haar of zijn creativiteit op losgelaten. Laat 
deze u verrassen. Ook wordt weer geld ingezameld voor een goed doel: Stichting 
Willie Wonka Villa. 
De folder met alle adressen is verkrijgbaar bij de deel-
nemers, via de website en op diverse plaatsen in de 
hele provincie. Meer informatie vindt u op de website  
www.kunstspeurenindezak.nl. 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage van de Culturele Raad Borsele. 

ZATERDAG 30 APRIL EN ZONDAG 1 MEI OPEN ATELIERROUTE 
'KUNSTSPEUREN IN DE ZAK'

RAADSBIJEENKOMST

In verband met de meivakantie zal er op don-
derdag 5 mei 2022 géén raadsbijeenkomst 
plaatsvinden.

NIEUWE POSTCODEROOSPROJECTEN IN DE GEMEENTE BORSELE

Postcoderooscoöperaties/projecten zijn burge-
rinitiatieven om gezamenlijk zonnepanelen aan 
te schaffen op het dak van een ander. Zo kunt u 
bijdragen aan de energietransitie en bovendien 
ontvangt u een jaarlijks rendement van 5%. De 
looptijd van dit project is 15 jaar en valt onder de 
zogenaamde SCE regeling: Subsidie Collectieve 
Energieopwekking. 

Hoe werkt het?
U investeert in de vorm van certificaten en ontvangt 
naast het rendement jaarlijks 1/15 deel terug als 
aflossing. U kunt deelnemen met een kleinver-
bruiksaansluiting. Voorwaarde is dat uw aanslui-
ting binnen een aangewezen postcoderoosgebied 
valt. 
In het dorp Borssele is een dakeigenaar bereid 
om zijn dak beschikbaar te stellen en dat geldt 
ook voor de eigenaar van Cess Air te Arnemuiden. 
Zonne Collectief Zeeland biedt daardoor twee 
postcoderoosprojecten aan die interessant zijn 
voor de volgende postcodes:
4456 / 4458 / 4451 / 4453 / 4455 / 4454 / 4441

U kunt uw interesse vrijblijvend kenbaar maken 
via www.zonnecollectiefzeeland.nl. Als u al eigen 
zonnepanelen heeft of al meedoet in bijvoorbeeld 
een andere postcoderooscoöperatie, dan kunt u 
gewoon aanvullend aan deze projecten deelne-
men, het is niet afhankelijk van uw verbruik. 
Meedoen kan al vanaf € 1.000,- (2 certificaten-
verwachte stroomopbrengst ongeveer 800 kWh) 
tot een maximum van € 6.000,- (12 certificaten-
verwachte stroomopbrengst ongeveer 4.800 kWh) .
We organiseren hiervoor een informatieavond. 
Deze vindt plaats op:

Maandag 9 mei 2022
Dorpshuis 'Vijverzicht', Plein 3, 4454 AS Borssele
Aanmelden is verplicht en kan via de website:  
www.zonnecollectiefzeeland.nl. 
U bent van harte welkom!


