BORSELS BULLETIN

foto Bram Boone

week 24 | 15 juni 2022

VRIJWILLIGERSHUIS
REDACTIE BORSELS BULLETIN
Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

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

QUIRIEN MARIJS WINNAAR FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN BORSELE’ MEI

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.
Donderdag 16 juni, 10.30 - 15.30 uur
Lunch bij strandpaviljoen Breezand,
Vrouwenpolder Kosten: € 12,00 excl. lunch.
Dinsdag 21 juni, 10.30 - 15.30 uur		
Zomerse picknickrit met Rondje Veerse Meer
Kosten: € 15,00
Donderdag 23 juni, 12.00 - 17.30 uur		
Speciale prijs!
Bezoek Watersnoodmuseum en kenniscentrum Het Vijfde Caisson		
Kosten: € 27,50
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.

ZOMERTIJDEN MILIEUSTRAAT
In juli en augustus is de milieustraat geopend
volgens aangepaste openingstijden
maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 en 13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag
09.00 tot 15.00 uur

INLOOPBIJEENKOMST GEBIEDSGERICHTE AANPAK BORSELE-OOST

De jury koos voor deze foto omdat hij gewoonweg magisch is. Door het lijnenspel van de bomen, met de
mist die erboven hangt, lijkt het wel of je in een ander land bent.
Met deze foto wint Quirien de maandprijs ter waarde van € 25 en dingt hij mee naar de
jaarprijs van € 300.
Heeft u ook een foto waar de kracht van Borsele vanaf straalt? Lever deze dan in via
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

OPEN DAG OP ZATERDAG 9 JULI 2022
In 2020 bestond onze gemeente 50 jaar. Eén van de mooie ideeën om dit te vieren was om een
Open dag te organiseren voor onze inwoners. Door de opkomst van het coronavirus kon dit in
2020 niet doorgaan, maar we willen de Open dag deze zomer alsnog organiseren! We sluiten
aan bij de braderie van de Winkeliersvereniging Heinkenszand op zaterdag 9 juli, tussen 9.30
en 16.30 uur. We openen onze deuren voor onze inwoners om een kijkje te komen nemen bij de
gemeente.
Wat kun je verwachten op deze dag?
• Trouwen met je knuffel in de trouwzaal
• Oude dorpsfilms bekijken
• Tentoonstelling van bijzondere archiefstukken
• Test je kennis van de gemeente en maak kans op een leuke prijs
• Maak een reis door de tijd en zie de veranderingen in 50 jaar tijd
• Materieel van de Buitendienst staat opgesteld
• In gesprek met de (kinder)burgemeester
• Op de foto met de ambtsketen van de burgemeester
• Waar gaat je belastinggeld heen?!
• Kunst van Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven
• Collega’s van Jong Borsele vertellen waarom het leuk werken is bij de gemeente
• Soccer darts met JongerenRaad Borsele
• Drugslabs leren herkennen met de Bijtende bende
• In gesprek met de wijkagent of BOA
• En nog veel meer…
De diverse activiteiten vinden plaats in en rondom het gemeentehuis en de raadsboerderij. Parkeren
kan op de parkeerplaats achter het gemeentehuis of op het Kamilleplein. Toegang is gratis.
Houd de website www.borsele.nl/opendag in de gaten voor meer informatie!

Maandag 20 juni 2022 organiseren gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de
Provincie Zeeland een inloopbijeenkomst om bedrijven en inwoners te informeren over de
plannen en de uitvoering van de (deel)projecten die vallen onder de gebiedsgerichte aanpak
Borsele-Oost. U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen in dorpshuis Ons Dorpsleven in
’s-Gravenpolder. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 20 juni 2022
16.00 – 20.00 uur
dorpshuis Ons Dorpsleven, Poelvoordestraat 3 in ‘s-Gravenpolder

GGA Borsele-Oost
De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken samen aan een
plan voor het verbeteren van het wegennet in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke
en Baarland. Ook de aansluitingen bij het bedrijventerrein in ’s-Gravenpolder op de provinciale weg
N666 veranderen. Zo gaan we samen onderweg naar een veilig en bereikbaar Borsele-Oost.
Meer weten?
Op www.borsele.nl/ggaborsele-oost vindt u meer informatie over het project en de uit te voeren
werkzaamheden. Bij vragen kunt u contact opnemen via gga@borsele.nl.

V E R V O L G P A G I N A

W W W . B O R S E L E . N L
RAADSVERGADERING 23 JUNI

VVN Zomerchallenge
Doen jullie mee?
Maak
kans op
een familieuitje!

Spring op de fiets met
opa of oma
Op zoek naar een leuke zomeractiviteit voor jou en je
klein(kind) van 6 t/m 12 jaar? Doe mee met de gratis
VVN Zomerchallenge! Tijdens de challenge ga je:
een fietstocht ontwerpen
plaatsnamen sprokkelen
een verrassingsfietstocht maken
Dit kan gemakkelijk in je eigen omgeving, op een
moment dat je zelf kiest.
Opgeven kan via: vvn.nl/zomerchallenge
of scan de QR-code en ontvang je
eigen opdrachtenboek.

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele,
te houden op donderdag 23 juni 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.
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 de vertegenwoordiging bij diverse commissies, werkgroepen en klankbordgroepen raadsperiode
2022-2026
6. Voorstel om inzake GR de Bevelanden: in te
stemmen met de jaarrekening 2021, de 2e
begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023-2026 en hierover een positieve zienswijze in te dienen
7. Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2023-2026 van de gemeente Borsele
8. Vragenuurtje
9. Sluiting
Heinkenszand, 7 juni 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

SAMEN ETEN + BEWEGEN = SAMEN VITAAL!
Op maandag 20 juni gaat Samen Vitaal van start in Heinkenszand!
We nuttigen eerst gezellig met z’n allen een gezonde lunch in het sportcafé van De Stenge. Aansluitend
geeft voedingsdeskundige Mascha Koeman van In4FOOD (fit en gezond door goede voeding) tips en
adviezen over het bereiden van een gezonde maaltijd. Tot slot gaan we een uurtje samen bewegen in de
beweegtuin, onder begeleiding van de buurtsportcoach.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 – 12.30 uur Samen lunchen in het sportcafé van De Stenge
12.30 – 13.15 uur Tips en adviezen over bereiden van een gezonde maaltijd
13.30 – 14.30 uur Samen bewegen in de beweegtuin
Iedereen is welkom; jong en oud, mensen die regelmatig bewegen en mensen die nauwelijks bewegen,
mensen met en zonder beperking. Neem gerust ook iemand mee! De kosten voor deelname bedragen
€ 3,50 per persoon. In verband met de inkoop voor de lunch, is vooraf aanmelden wel noodzakelijk. Dat
kan tot uiterlijk 16 juni via borselebeweegt@borsele.nl of telefonisch via 0113-283383.

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.

