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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

VRIJWILLIGERSHUIS

OPEN DAG OP ZATERDAG 9 JULI 2022

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.

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.

Zaterdag 2 juli, 12.30 -18.00 uur
Bezoek landwinkel en theetuin
Stellendam (nieuw!) Kosten: € 20,00

Keizer,

Dinsdag 5 juli, 12.00 - 17.30 uur
Rondrit West Zeeuws-Vlaanderen:
Breskens, Nieuwesluis, Groede, Kruishoofd,
De Brabander, Cadzand Kosten: € 19,00
Donderdag 7 juli, 11.00 - 17.30 uur
Boottochtje met de Waterbus van Dordrecht
naar Rotterdam
Kosten: € 28,00 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 maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982.

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…

OPEN DAG

Zaterdag 9 juli
09.30 - 16.30 uur

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!

WACHTTIJDEN VOOR HULP BIJ HET HUISHOUDEN
De krapte op de arbeidsmarkt heeft momenteel
grote invloed op de hulp bij het huishouden. De
wachttijden zijn vergroot en er zijn zelfs zorgaanbieders die noodgedwongen voor onbepaalde tijd
een aannamestop hebben ingevoerd. Dat betekent
dat inwoners niet alleen lang(er) moeten wachten
dan gebruikelijk en wenselijk is, maar dat GR de
Bevelanden soms ook lang moet zoeken om een
inwoner bij een zorgaanbieder aan te melden.
Het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio
(SWVO) luidt daarom de noodklok voor de
Oosterschelderegio. Momenteel kunnen niet alle
zorgaanbieders voldoen aan de aanvragen voor
hulp bij het huishouden. Er is onvoldoende personeel beschikbaar. Het gevolg hiervan is dat er
een wachttijd ontstaat of dat inwoners niet de zorg
kunnen krijgen bij een zorgaanbieder naar eigen
voorkeur.

redzaamheid van burgers. Heeft u hulp nodig in de
huishouding? Of verwacht u, bijvoorbeeld omdat u
geopereerd moet worden, hulp nodig te hebben?
Kijk dan of u die hulp op een andere manier kunt
regelen. Vraag bijvoorbeeld buren, vrienden of
familie om u te helpen. Of kijk of u de financiële
mogelijkheden heeft om zelf een hulp in de huishouding in te huren.

Hulp
Gemeenten en zorgaanbieders vragen om begrip
voor de situatie en doen een beroep op de zelf-

Voor meer informatie kijk op:
www.grdebevelanden.nl/wmo-voorzieningen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo is een vangnet voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. We verwachten van
onze inwoners dat ze daar waar mogelijk hun eigen
verantwoordelijkheid nemen. De gemeente helpt u
graag als u dit zelf niet meer kunt. Op deze manier
houden we de Wmo beschikbaar voor mensen die
écht onze hulp nodig hebben en zorgen we samen
voor kortere doorlooptijden.

ZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD BORSELE
Deze zomer organiseert de Seniorenraad weer
allerlei leuke activiteiten. Ga mee naar de
Floriade, breng een bezoek aan de tuin van het
oude Zorgvliet in Ellewoutsdijk, geniet van een
heerlijke High Tea of kom van alles te weten over
Vlissingen-Oost tijdens een rondvaart.

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe
activiteiten van de Seniorenraad? Stuur dan
een mail naar info@vrijwilligershuis.nl en we
voegen je toe aan de verzendlijsten. Kijk voor de
zomeractiviteiten op www.vrijwilligershuis.nl.
Aanmelden kan via info@vrijwilligershuis.nl of
0113-311999.

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.

Met leuke activiteiten voor jong en oud!
Trouwen met je knuffel in de trouwzaal
In gesprek met de (kinder)burgemeester
Oude dorpsfilms bekijken
Soccer darts met JongerenRaad Borsele
Drugslabs herkennen met de Bijtende bende
En nog veel meer…

ZOME
www.borsele.nl/opendag

In juli
ZOMERTIJDEN MILIEUSTRAAT
Inen
juliaugustus
en augustus
is de milieustraat
geopend
In juli
is de milieustraat
in Nieuwdorp
geopend
volgens
openingstijden
volgensaangepaste
aangepaste openingstijden

v

maandag t/m vrijdag
08.00 tot 12.30 en 13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag
09.00 tot 15.00 uur

08

V E R V O L G P A G I N A
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RAADSVERGADERING DONDERDAG 7 JULI
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden op
donderdag 7 juli 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 geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de voorgenomen oprichting
van en deelname aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
6.	Voorstel om inzake de Veiligheidsregio Zeeland een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2021, de resultaatbestemming 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de concept-programmabegroting 2023
7.	Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kern Hoedekenskerke, gedeelte
Waardweg 4, 2022

8.	Voorstel om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho in te stemmen met de conceptbegroting 2023 en daarover een positieve zienswijze in te dienen; kennis te nemen van de jaarrekening
9.	Voorstel om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio in te stemmen met
de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 en daartoe een positieve zienswijze
in te dienen
10.	Voorstel om inzake de GGD Zeeland in te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 en
daarover een positieve zienswijze in te dienen
11. Voorstel tot het vaststellen van de dorpsplannen voor het Groenstructuurplan Borsele
12.	Voorstel om in te stemmen met de jaarverantwoording 2021 gemeente Borsele
13. Vragenuurtje
14. Sluiting
Heinkenszand, 20 juni 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

