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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

VERLOF GEMEENTERAAD

VRIJWILLIGERSHUIS

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

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.

Woensdag 24 augustus, 10.00 - 17.30 uur
Bezoek Willemstad met lunch koffie- en
theehuis Betsie
Kosten: € 15,00 excl. lunch en drinken.

EXTRA CONTROLE MILIEUSTRATEN
OP JAPANSE DUIZENDKNOOP

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl.
(entree)kosten voor de activiteit, eventuele
kosten voor lunch/diner of koffie met een koek
of consumptie.

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten
vindt u in het SprinterNieuws en op onze website
www.borselsesprinter.nl.

Vrijdag 19 augustus, 12.30 - 17.30 uur
Speciale prijs!
Deltarit: Tholen-St. Philipsland-Duiveland
(Zuid-Schouwen) Kosten: € 20,00

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 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 temperatuur. Helaas is deze methode ontzettend
kostbaar.
De medewerkers van de milieustraten controleren daarom extra streng op de kwaliteit van
de grond voordat deze gestort mag worden.
Houd u hier dus rekening mee en weer de duizendknoop uit de grond die u aanbiedt.

Zaterdag 20 augustus, 11.30 - 17.30 uur
Rondvaart watertaxi Lillo - Zwijndrecht (B)
retour Kosten: € 24,00

KLEURPLATENWEDSTRIJD OLAZ: DOE JE MEE?
De zomervakantie is het perfecte moment om thuis lekker te kleuren! We houden daarom een kleurplatenwedstrijd. Win een zomers cadeau! Je maakt 13x kans! We kiezen een kleurplaat uit elke
Zeeuwse gemeente, dus 13 in totaal.
Wat moet je doen?
Kleur de plaat zo mooi mogelijk en stuur de kleurplaat uiterlijk 31 augustus 2022 via e-mail of per post
in. In de kleurplaat zitten ook meerdere flessen verstopt. Vul onderaan op de kleurplaat het aantal
flessen in die je kunt vinden. Download de kleurplaat op www.olazzeeland.nl/glasapart.

ZOMERTIJD
Insturen voor 31 augustus
Stuur de ingekleurde kleurplaat met jouw gegevens vóór 31 augustus 2022 naar:
info@olazzeeland.nl
of per post: O.L.A.Z. Zeeland, t.a.v. Kleurplatenwedstrijd, Postbus 79 - 4420 AC Kapelle

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

volgens aan
Bekendmaking winnaars
De 13 winnaars maken we begin september 2022 bekend via www.olazzeeland.nl/glasapart en ook
de sociale mediakanalen van de gemeenten en de Zeeuwse reinigingsdienst.

maan
08.00 tot 12.3

LUCAS MUYLAERT WINNAAR FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN BORSELE’ JULI

De jury koos voor deze foto van de Sint-Joriskerk in Hoedekenskerke. De scheefstaande dijkpaal maakt
de op zich al sfeervolle foto heel bijzonder. Met deze foto wint Lucas 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.

09.0

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.

V E R V O L G P A G I N A
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TRAINING BEWEEGTUIN: TIJDEN ’S-GRAVENPOLDER GEWIJZIGD
Enkele weken geleden informeerden wij u over de trainingen in de beweegtuinen. Daarin stond een
onjuiste tijd vermeld voor de trainingen in ’s-Gravenpolder. Hier de juiste informatie:
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 10.30 tot 11.30 uur in de beweegtuin bij de Zwake. De donderdagtrainingen zijn er vanaf donderdag 25 augustus. Ook deze trainingen zijn van 10.30 tot 11.30 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 aanmelden is niet
nodig. Kom gewoon een keer meedoen.
Meer informatie? Kijk op www.borselebeweegt.nl/activiteiten/beweegtuin. Of neem contact op met
buurtsportcoach Erwin Franse, tel: 06- 38 72 07 28.

AANLEG GLASVEZELNETWERK HEINKENSZAND
Deze week is Delta gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Heinkenszand. Dat betekent dat zij 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 werkzaamheden 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.

28 AUGUSTUS 10DE EDITIE OELJEBROELJE IN FORT ELLEWOUTSDIJK
Het direct aan de Westerschelde gelegen fort in Ellewoutsdijk vormt ook deze zomer weer het decor
voor het cultuurfestival Oeljebroelje. Een dag vol muziek, kunst, theater en cultuur binnen de muren
van het historisch fort.
Slenter in een relaxte sfeer langs de kraampjes en kazematten en bekijk de werken van diverse Zeeuwse
kunstenaars waaronder Ineke Otte, Thea van Soelen, Joop Mailuhu, Tineke van der Ven en Els de Vries.
Geniet van een lekker drankje en of hapje en luister naar muziek van de Company of Sinners. Zeeuwse
Sien brengt een ode aan wijlen Engel Reijnhoudt. We sluiten het festival feestelijk af met de 11-koppige
band Smelly Kitchen.
Ook aan de kinderen is gedacht. Zo start Woodworks De Band het muzikaal programma met een kinderarrangement. Verder is er een leuke speurtocht door het fort, met voor alle deelnemers een kleine
verrassing en - bij gunstige wind- een vliegershow. Ook zijn in één van de kazematten de 8 korte films te
bekijken van het filmeducatieproject MoviemakerZ.
Het festival wordt om 11:00 officieel geopend met drie kanonschoten boven de
Westerschelde en duurt tot 17:00 uur. De toegang is gratis. Komt u met de auto, volg dan
de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Het fort is ook goed bereikbaar op de fiets.
Voor verdere informatie, zie onze website www.cultureleraadborsele.nl.

