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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

PETRA SMIT WINNARES FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN BORSELE’ JUNI

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.
Vrijdag 15 juli, 11.30 -17.30 uur
Zomermarkt Burg-Haamstede. Kosten: € 19,00
Maandag 18 juli, 10.30 -15.30 uur		
Picknick aan de Oosterschelde Kattendijke en
Wemeldinge. Kosten: € 15,00
Woensdag 20 juli, 12.00 - 17.30 uur		
Rondrit Brabantse Wal: Huijbergen - Wouwse
Plantage - Zoomvliet. Kosten: € 17,00
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.

De jury koos voor deze foto van de picknickbank bij de Krukel. De kunst van het
weglaten is in deze foto wel heel bijzonder vastgelegd. De kracht zit hem in de
eenvoud. Met deze foto wint Petra de maandprijs ter waarde van € 25,- en dingt zij
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.

DORPSHUIS ‘ONS DORPSLEVEN’ IS OP ZOEK NAAR JOU!
VERLENGING RIJBEWIJS KAN VANAF 1 JULI OOK DIGITAAL
Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie-uitbreiding aanvragen? Dit kan vanaf 1 juli ook
digitaal bij de gemeente Borsele. U kunt uw rijbewijs dan al na twee werkdagen ophalen op het
gemeentehuis.
In drie stappen kunt u de verlenging van uw rijbewijs regelen. Eerst maakt u een pasfoto en zet u uw
handtekening bij een RDW-erkende fotograaf. Daarna logt u met uw DigiD in op de website van het
RDW om de verlenging af te ronden. Tenslotte haalt u het rijbewijs na twee werkdagen op aan de balie
van het gemeentehuis. Voor het afhalen van uw rijbewijs kunt u online een afspraak maken via
www.borsele.nl/afspraak-maken.
Let op: eerste aanvraag kan nog niet digitaal
Vraagt u het rijbewijs voor de eerste keer aan? Dan kunt u dit nog niet digitaal doen. U vraagt uw rijbewijs aan bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor online een afspraak via
www.borsele.nl/afspraak-maken of via ons telefoonnummer 0113-238383.
Meer informatie over het digitaal aanvragen van uw rijbewijs en de voorwaarden die hiervoor gelden,
vindt u op onze website: https://www.borsele.nl/rijbewijs.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 14 JULI
Op donderdag 14 juli 2022 gaat de gemeenteraad op excursie. Deze excursie staat in het teken van
kleinschalige windturbines en het warmtenet op basis van industriële restwarmte.
Deze bijeenkomst vindt plaats op diverse locaties in de gemeente. De raadsboerderij is die avond
gesloten. Deze bijeenkomst is niet digitaal te volgen.

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.

Wil jij je steentje bijdragen aan de leefbaarheid
van ’s-Gravenpolder? Dan is dit je kans! Stichting
Dorpshuis Ons Dorpsleven in ’s-Gravenpolder is
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als bestuur
vorm je de schakel tussen de gebruikers van
het gebouw, de beheerster en de gemeente.
Je overlegt verschillende keren per jaar om er
samen voor te zorgen dat het dorpshuis kan
blijven voorzien in allerlei activiteiten. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de activiteiten van verenigingen, maar ook aan sociale bijeenkomsten
en (familie)feesten. Wil jij je inzetten voor jong en
oud in ‘s-Gravenpolder? Dan is dit echt iets voor
jou! Neem eens een kijkje op
www.onsdorpsleven.nl of neem contact op met
Liza Slager van gemeente Borsele via

lslager@borsele.nl. Wil je graag uit eerste hand
vernemen wat het werk als bestuurslid precies
inhoudt? Neem dan contact op met dhr. Kooiker
van het huidige bestuur via
kooiker@zeelandnet.nl of via 06-22983927.

ZOME

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

