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GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
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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

VOORJAARSWANDELING OUDELANDE
Op woensdag 11 mei 2022 om 9.30 uur organiseert Seniorenraad Borsele een voorjaarswandeling in Oudelande van ca. 5 km voor 50-plussers
in de gemeente Borsele. Na de wandeling staat
er een bakje koffie/thee met wat lekkers klaar in
Dorpshuis D’n Ostpit. De kosten hiervoor zijn € 4,-.
Aanmelden vóór 10 mei via het VrijwilligersHuis
info@vrijwilligershuis.nl of 0113-311999.
Verzamelen om 9.15 uur bij Dorpshuis D’n Ostpit,
Vanderbijlparkstraat 1 Oudelande.

RAADSBIJEENKOMST

VRIJWILLIGERSHUIS | BORSELEVOORELKAAR.NL

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele,
te houden op donderdag 12 mei 2022 om
20:00 uur. De raadsvergadering is ook digitaal
te volgen via de website van de gemeente
Borsele.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering,
dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren
aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam,
telefoonnummer en onderwerp.

Borselevoorelkaar.nl is de digitale zoek- en
vindplaats voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de gemeente. Sluit je aan bij het
netwerk en werk samen aan een zorgzame
Borselse samenleving!

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3.	Vaststelling van de agenda / orde van de
vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel om in te stemmen met een andere
invulling van de gemeentelijke ombudsfunctie in Zeeland per 1 januari 2023
6.	Voorstel om in te stemmen met de cultuurnota “Beleef cultuur in Borsele 2022-2025”
7.	Voorstel om in te stemmen met de benoeming van leden van de Raad van Toezicht
van de stichting Omnisscholen
8.	Voorstel om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, van de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en een
instemmende zienswijze in te dienen
9.	Voorstel om in te stemmen met de vaststelling van de “Nota bodembeheer, inclusief
bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in
de provincie Zeeland actualisatie 2020”
10.	Voorstel om in te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2022-2026
11. Vragenuurtje
12. Sluiting
Heinkenszand, 19 april 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

Recent geplaatste vrijwilligerswerkvacatures op
Borselevoorelkaar.nl:
•	
Vrijwilliger Beweegtuin ‘s Gravenpolder
	Houd je van bewegen? Wil je andere mensen
helpen met bewegen? En heb je op maandag of
op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur tijd vrij?
Dan is Borsele Beweegt op zoek naar jou!
• Erop uit met de duofiets
	Wie vindt het leuk om met de bewoners van
SVRZ-locatie de Koriander in Heinkenszand te
gaan fietsen op de duofiets? De duofiets heeft
elektrische ondersteuning, dus het is niet
zwaar, wel heel gezellig!

• Vrijwilligers leerlingenvervoer gezocht
	Wil jij Oekraïense kinderen vervoeren naar een
taalklas? Heb je tijd en wil je dit graag doen?
Wij vragen vrijwilligers zich te melden bij het
VrijwilligersHuis van de gemeente Borsele.
Taalklassen zitten nu in Goes en Middelburg.
Voor uitgebreide vacatureomschrijvingen en nog
veel meer vacatures of hulpaanbod van inwoners
ga je naar www.borselevoorelkaar.nl
Maak een account aan en je krijgt de door jou
gewenste vacatures direct in je mailbox.
Meer informatie:
Borselevoorelkaar | Stenevate 10 | 4451 KB
Heinkenszand
(0113) 311 999 | borselevoorelkaar@borsele.nl |
www.borselevoorelkaar.nl

VRIJWILLIGERSHUIS
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, eventuele
kosten voor lunch/diner of koffie met een koek of
consumptie.
Dinsdag 10 mei, 10.00 - 15.30 uur
Lunch aan boulevard, Belgische
Loodsensociëteit, Vlissingen
Kosten: € 12,00 excl. lunch.

Vrijdag 13 mei, 16.00 - 19.30 uur		
Diner bij dorpshuis Vijverzicht, Borssele		
Kosten: € 9,00 excl. diner.
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten
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
maandagen
woensdagmorgen
tussen
09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 06-52560982 of mailen naar
info@borselsesprinter.nl.

Donderdag 12 mei, 12.00 - 18.00 uur
Rhododendronroute Putte-KapellenBrasschaat-Kalmthout(B)		
Kosten: € 21,00

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.

