
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  08.30 uur - 17.30 uur
Dinsdag 08.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 08.30 uur - 17.30 uur
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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.

Vrijdag 5 augustus, 10.30 - 16.00 uur 
Lunch en bezoek pluktuin Bloemenzee, 
Kruiningen. 
Niet rolstoeltoegankelijk! 
Kosten: € 7,50 excl. lunch, koffie/thee en 
bloemen. 

Dinsdag 9 augustus, 10.00 - 16.00 uur 
Lunchrit Pannenkoekenrestaurant De Uitwijk, 
De Heen (Br.) 
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 12,75 excl. lunch en drinken 

Donderdag 11 augustus, 11.00 - 18.00 uur 
Speciale prijs! 
Boottochtje met de Waterbus: 
Dordrecht - Sliedrecht. 
Kosten: € 28,50 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten 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.

De raad is met verlof. De eerstvolgende raads-
bijeenkomst vindt plaats op 15 september 
aanstaande.

VERLOF GEMEENTERAAD

DOE MEE MET JE GEZONDE IDEE!

Heb jij een gezond idee? Stuur je plan op en ontvang geld voor de uitvoering

Wist je dat je sinds 1 maart 2022 subsidie kunt aanvragen bij de gemeente voor een gezond idee? 
Of je nu inwoner bent of namens een vereniging iets wilt doen; wij steunen je!

Als gemeente Borsele hebben we een Lokaal preventieakkoord Borsele. Hierin staat de aanpak van 
roken, overmatig alcoholgebruik, gezond gewicht en eenzaamheid centraal. Iedereen die een initiatief 
of plan heeft in het kader van (één van) deze thema’s, kan geld ontvangen voor de uitvoering hiervan. 
Denk bijvoorbeeld aan een gezonde lunchactiviteit voor jong & oud in een dorpshuis, een beweeg-
activiteit voor kinderen, een actie om minder alcohol te drinken bij je vereniging of een campagne 
voor gezonde keuzes in jouw kantine of horeca. Wil jij je vereniging of organisatie rookvrij maken en 
hiervoor materialen aanschaffen? Ook daar is onze subsidie voor!

Je krijgt voor een initiatief maximaal € 750. Organiseer je als vereniging of organisatie samen iets? Dan 
kan onze bijdrage oplopen tot € 1500! Met deze subsidie willen we inwoners een duwtje in de gezonde 
richting geven. 

Doe jij mee? Meer informatie is te vinden op 
https://www.borsele.nl/lokaal-preventieakkoord-borsele. 
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Dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’ is op zoek naar jou!

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 steentje bijdragen aan de leefbaarheid van ’s-Gravenpolder? 
Dan is dit je kans! 

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 06-22983927.

ZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD

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 bedrij-
vigheid 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

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 aanden-
ken. De pastorie en het trefpunt zijn rolstoel-
toegankelijk. Fietsroute ook met rolstoelfiets 
mogelijk (zelf meenemen). De fietspuzzeltocht 
is gratis. Verzamelen bij Theehuis de Pastorie, 
Hoofdstraat 58 Ovezande.
Aanmelden vóór 15/8

2 september 16.30 uur – Barbecue in Borssele
Traditiegetrouw sluiten we de zomeractivitei-
ten af met een barbecue. Er zijn allerlei soorten 
vlees, verschillende salades, stokbrood, fruit en 
een grand dessert. Het is ook mogelijk vegeta-
risch te eten. Geef dit dan even door bij het aan-
melden. 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!

EXTRA CONTROLE MILIEUSTRATEN 
OP JAPANSE DUIZENDKNOOP

De Japanse duizendknoop is een bijzonder 
sterk woekerende plant. Door zijn enorm 
sterke wortels groeit de plant snel en brengt 
deze niet alleen inheemse planten schade toe, 
maar ontstaat er ook schade aan gebouwen en 
wegen.
De enige mogelijkheid om deze exotische plant 
uit te roeien is verbranding op hoge tempera-
tuur. Helaas is deze methode ontzettend 
kostbaar. 

De medewerkers van de milieustraten contro-
leren daarom extra streng op de kwaliteit van 
de grond voordat deze gestort mag worden. 
Houd u hier dus rekening mee en weer de dui-
zendknoop uit de grond die u aanbiedt. 

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.
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TRAININGEN IN DE BEWEEGTUIN: OOK IN VAKANTIETIJD

De trainingen in de beweegtuinen in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder gaan 
ook in de zomer door. 

- Heinkenszand: elke maandag van 13.30 tot 14.30 in de beweegtuin 
 bij De Fonteyne;
-  ’s-Gravenpolder: elke maandag van 11.30 tot 12.30 uur in de beweeg-

tuin bij De Zwake. De donderdagtrainingen zijn er vanaf donderdag 25 
augustus. Ook deze trainingen zijn van 11.30 tot 12.30 uur.

De trainingen worden verzorgd door vrijwilligers en medewerkers van 
Borsele Beweegt. We werken aan conditie, sterke spieren en een goede 
balans. We houden rekening met wat iedereen kan. Iedereen is van harte 
welkom om aan te sluiten bij de trainingen. De trainingen zijn gratis en aan-
melden is niet nodig. Kom gewoon een keer meedoen. 

Meer informatie: telefonisch via 0113-23 83 83;  via onze website: 
www.borselebeweegt.nl of via e-mail: leefstijlcoach@borsele.nl. 

AANLEG GLASVEZELNETWERK 
HEINKENSZAND

Vanaf 15 augustus start Delta met de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in Heinkenszand. 
Dat betekent dat zij binnenkort in uw straat 
of wijk aan de slag gaan met werkzaamheden 
om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Deze 
werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 
en 17:00 uur en duren naar verwachting niet 
langer dan vijf werkdagen.  Tijdens de werk-
zaamheden kunt u mogelijk enige hinder 
ondervinden. Delta zal er alles aan doen om uw 
woning zo goed mogelijk bereikbaar te houden 
en overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Voor meer informatie over de aanleg kunt u 
terecht op de website: 
www.delta.nl/glasvezelzeeland. U kunt ook 
bellen naar nummer 088- 1860 004 of mailen 
naar zeeland@vwtelecom.com.


