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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.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

Deze zomer organiseert de Seniorenraad weer allerlei leuke activiteiten.
Ga mee met een rondvaart in de havens van Vlissingen-Oost, stap op
uw fiets en doe mee met de fietspuzzeltocht of geniet van een heerlijke
barbecue.
13 augustus 10.00 uur – Rondvaart in de havens van Vlissingen-Oost
In de havens van Vlissingen-Oost is altijd bedrijvigheid en het is een belevenis om hier eens rond te kijken vanaf een schip. Neem contant geld mee voor
een eventuele versnapering. Het is niet toegestaan om zelf eten en drinken
mee te nemen op de boot. De activiteit is gratis en rolstoeltoegankelijk.
Verzamelen binnenhaven bij stationsplein Vlissingen.
Aanmelden vóór 3/8

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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.

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

De raad is met verlof. De eerstvolgende raadsbijeenkomst vindt plaats op 15 september
aanstaande.

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.

2 september 16.30 uur – Barbecue in Borssele
Traditiegetrouw sluiten we de zomeractiviteiten af met een barbecue. Er
zijn allerlei soorten vlees, verschillende salades, stokbrood, fruit en een
grand dessert. Het is ook mogelijk vegetarisch te eten. Geef dit dan even
door bij het aanmelden. De barbecue is rolstoeltoegankelijk.
Adres: Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 Borssele
Kosten: € 20,Aanmelden vóór 26/8
Aanmelden kan via 0113-311999 of info@vrijwilligershuis.nl.
U bent van harte welkom!

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

VERLOF GEMEENTERAAD

19 augustus 13.30 uur – Fietspuzzeltocht
Een leuke fietspuzzeltocht van ongeveer 28 kilometer door landelijk
gebied in de Zak van Zuid-Beveland. We starten met koffie en een heerlijk
gebakje. Na afloop krijgt u een aandenken. De pastorie en het trefpunt
zijn rolstoeltoegankelijk. Fietsroute ook met rolstoelfiets mogelijk (zelf
meenemen). De fietspuzzeltocht is gratis. Verzamelen bij Theehuis de
Pastorie, Hoofdstraat 58 Ovezande. Aanmelden vóór 15/8

Donderdag 28 juli, 12.00 -17.30 uur Speciale prijs!
Arboretum Kalmthout (B)
Kosten: € 25,00

We gebruiken in de zomerperiode meer glazen potten en flessen. Denk aan
de glazen fles(jes) van de barbecuesauzen, een lege pot augurken of een fles
rosé. Zijn de flessen leeg? Breng het glas naar de glasbak. Lees op de website
van Milieu Centraal tips welk glas waar mag: https://www.milieucentraal.nl/
minder-afval/afval-scheiden/glas-potten-flessen-en-ander-glas.

Dinsdag 2 augustus, 11.00 - 18.00 uur Speciale prijs!
Boottochtje met de Waterbus: Dordrecht - Sliedrecht
Kosten: € 28,50

ZOMERTIJD
Woensdag 3 augustus, 12.00 - 17.30 uur
Winkelcentrum Zuidpolder, Terneuzen
Geen invalidentoilet!
Kosten: € 19,00

In juli en augustu
ZOMERTIJDEN MILIEUSTRAAT
In juli
en augustus
is de milieustraat
in Nieuwdorp
geopend
In juli
en augustus
is de milieustraat
geopend
volgens
aangepaste
openingstijden
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

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
volgens
aan
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 telefoonnummer 06-52560982.

maan
08.00 tot 12.3

09.0

