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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
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Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
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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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foto Bram Boone

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 ko� ie met een koek of 
consumptie.

Maandag 16 mei, 12.00 - 17.30 uur   
Seizoensmarkt Domburg Kosten: € 16,00 

Woensdag 18 mei, 08.30 - 17.30 uur  
Speciale prijs! Gezellige ouderenmiddag, de 
Graaf van Haamstede, Haamstede  
Kosten: € 34,50 incl. ko� ie/thee(2x)/fris(1x) 
en lekkers, warme maaltijd en bingo. Geen 
invalidentoilet!

Donderdag 19 mei, 12.30 - 17.30 uur  
Kringloopwinkel Goed & Gebruikt, Goes  
Kosten: € 9,00. Niet rolstoeltoegankelijk!

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 
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.o� icielebekendmakingen.nl. De zoekdienst van o� iciële 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.o� icielebekendmakingen.nl. 

RAADSBIJEENKOMST 19 MEI 2022

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de gemeenteraad, belast met de agendavorming en de advise-
ring over de werkwijze van de raad. Deze vergadering vindt maandelijks plaats. Vastgestelde verslagen 
kunt u vinden op www.borsele.nl. 

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur hee�  u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek voor te 
leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 18 mei 2022 12.00 uur een afspraak 
te maken bij Ilona Vermuë of Manon Sinke (0113 238487).

20.00 uur Fractievergaderingen

De jury koos voor deze foto van het natuurgebied tussen Driewegen en Ovezande met op de achter-
grond de molen de Blazekop. Door de sepia kleuren straalt een rust van de foto uit. 
Deze gee�  de kracht van de locatie aan. 
Met deze foto wint Marian Willeboer een kadobon van € 25,-. 
Hee�  u ook een mooie foto waarin de kracht van Borsele naar voren komt?
Stuur hem in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

MARIAN WILLEBOER-GOEREE WINNARES FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN 
BORSELE’ APRIL

TEXTIEL RACE 2022, HELPT U MEE?

In de gemeenten Goes, Reimerswaal, Noord-
Beveland, Borsele, Kapelle en Tholen wordt de 
Textiel Race georganiseerd. De insteek van de 
Textiel Race is het inzamelen van textielafval 
leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken. 

De Textiel Race de Bevelanden en Tholen vindt 
plaats van 16 mei tot 9 juni. Tien basisscholen 
gaan vier weken lang de strijd aan met oud en 
kapot textiel. Voor Borsele doen basisscholen 
de Linden in ’s-Gravenpolder en de Schakel in 
Oudelande mee. Help hen zoveel mogelijk in te 
zamelen!

De Textiel Race
Tijdens de race leren kinderen op een leerzame 
en interactieve manier over onderwerpen als 
consuminderen, de impact van het maken van 
textiel op mens en milieu, reparatie, herge-
bruik en recyclen. Na een gastles, gegeven door 
gedreven experts, zijn de scholieren klaar om ook 
daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen 
aan het circulair maken van Nederland. Dit door 
in de hierop volgende weken zoveel mogelijk oud 
en kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook 
dorpsbewoners kunnen de kinderen helpen! Zij 
kunnen hun textiel namelijk aanbieden op 
www.textielrace.nl. Leerlingen komen het tex-
tiel dan aan huis ophalen. 

Een betere wereld, begint in je kledingkast
Het inzamelen van textiel kan nog stukken 
beter! Per jaar belandt er tien kilo textiel per 
Nederlander in de restcontainer en wordt 
verbrand. Of de kleding blij�  jaren in onze kasten 
hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde! 
Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of 
gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt inge-
zameld in inzamelcontainers raakt bovendien 
vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel 
in de container gooien. Daarom creëert de Textiel 
Race bewustzijn over het belang van recycling en 
hergebruik bij kinderen en hun omgeving! 

De race is een initiatief in samenwerking met 
de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en Curitas. 
Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde textiel bij 
gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt 
al het textiel goed terecht en kan het worden her-
gebruikt of gerecycled.

8 JUNI BUITENSPEELDAG IN 
BORSELE!

Borsele is JOGG-gemeente, JOGG staat voor 
gezonde jeugd, gezonde toekomst. We vinden 
het belangrijk dat de jeugd in Borsele opgroeit 
in een leefomgeving waar het maken van 
gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal 
is. We hebben extra aandacht voor gezonde 
leefstijl in het algemeen en voor voldoende 
bewegen, gezonde voeding, ontspanning en 
slapen in het bijzonder. Daarom willen we ook 
in Borsele aandacht geven aan de landelijke 
buitenspeeldag om kinderen te stimuleren om 
lekker naar buiten te gaan. 

De nationale buitenspeeldag is dit jaar op 
woensdag 8 juni en wordt georganiseerd door 
Jantje Beton en Nickelodeon. De dag is bedoeld 
om te laten zien dat buitenspelen gezond en 
vooral erg leuk is. 

Organiseert u iets op deze dag of hee�  u een 
idee om buitenspelen onder de aandacht te 
brengen? Neem dan contact op met JOGG-
regisseur Marianne de Kok, via 
jogg@borsele.nl of 06- 25 69 40 76. 


