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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

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.

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

Het Open Monumentenweekend is weer
terug! Na twee stille coronajaren openen
dit jaar 17 monumenten hun deuren in elf
dorpen in onze gemeente. Bijna alle monumenten zijn open op zaterdag 10 september en een aantal zijn ook op zondag 11
september te bezichtigen. De eigenaren en beheerders van de monumenten ontmoeten u graag. De toegang is overal gratis.
Dit jaar is het landelijk thema ‘duurzaamheid’. Per saldo hebben monumenten bewezen duurzaam te zijn. Sommige, zoals oude boerderijen, kerken en
molens, zijn vele honderden jaren oud en nog intact. Windenergie is honderden jaren geleden al geïntroduceerd en toegepast bij de zes historische
monumentale windmolens die de gemeente telt en nog in werking zijn. Een
eigentijdse vertaling van ‘duurzaamheid’, in de vorm van bijvoorbeeld zonneenergie zult u bij monumenten nog niet aantreffen. Er wordt wel onderzoek
gedaan naar passende mogelijkheden om monumenten te verduurzamen.

BEN JE EIGENAAR VAN EEN MONUMENT OF ANDER BIJZONDER HUIS?
Dan kan het een extra uitdaging zijn om je huis
duurzaam en energiezuinig te maken. Je wil
namelijk ook de historische waarde of andere
waardevolle details van je huis behouden.
Die maken jouw huis of pand juist zo leuk
en bijzonder! Maar het is wél belangrijk dat
het gebeurt, voor het klimaat én vanwege de
steeds oplopende energiekosten. Verder heb je
misschien vragen over vergunningen voor het
verduurzamen van jouw huis. En hoe zit het
met de financiering van al die maatregelen?
Zijn er subsidies mogelijk?
Op dinsdag 6 september organiseren de
gemeente Goes en de gemeente Borsele een
informatieavond over het duurzaam maken
van monumenten en andere bijzondere huizen.
Dat kan dus een pand uit de zestiende eeuw
zijn, maar ook een jaren-70 bungalow, een
jaren 50 huis of een huis uit de jaren negentig.
Dat maakt niet uit. Je krijgt allerlei waardevolle tips van deskundigen, onder wie Wim
Jakobsen van Erfgoed Zeeland en Remco Vos
van het Restauratiefonds. Meld je snel aan en
doe er je voordeel mee!
Deze avond wordt gehouden in het
Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes, van
19.00 tot 21.00 uur. Hier kun je gelijk zien wat er
allemaal mogelijk is voor jouw huis en hoe dat
er uitziet. De toegang is gratis. Aanmelden kan
via bespaarhuis@goes.nl We zien je graag!

Meld u aan voor de openingsavond op 9 september
Het weekend openen we op vrijdagavond 9 september in dorpshuis het Van
Hattemhuis te Ellewoutsdijk. Onderwerp is het thema ‘duurzaamheid’ in
relatie tot monumenten. De muzikale omlijsting van het programma wordt
verzorgd door het Woodys Kwintet. Wilt u de avond bijwonen, meld u zich
dan aan vóór 7 september via FLeijting@borsele.nl, onder vermelding van
‘aanmelding openingsavond’.
Informatie
De flyer voor de openingsavond en het volledige programmaboekje voor het
Open Monumenten-weekend kunt u downloaden via:
www.borsele.nl/open-monumentendag-Borsele.
Het comité Open Monumenten Gemeente Borsele, dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de
Culturele Raad Borsele en vrijwilligers, hoopt u te ontmoeten bij het Open Monumentenweekend.

‘TROMMEL ZONDER ROMMEL’: EEN GEZONDE LUNCH
weetjes over gezonde keuzes voor de lunch. Zo
kunnen kinderen met een gezonde trommel naar
school. Natuurlijk zijn de recepten ook prima
geschikt voor volwassenen die met een lunchtrommel naar hun werk gaan of voor mensen die
thuis lunchen.
De komende maanden verspreiden we maandelijks via de scholen en kinderopvanglocaties een
nieuwsbrief met tips, weetjes en een recept. Ook
in de Bevelandse Bode zullen we de tips delen.

Met JOGG-Borsele geven we dit najaar aandacht
aan een gezonde lunch. We doen dit door aan
te sluiten bij de campagne ‘Trommel zonder
Rommel’.
Gezond drinken en eten is belangrijk om goed in
je vel te zitten. Maar wat is gezond? Met de actie
‘Trommel zonder Rommel’ delen we tips en

Er is een boekje ‘Trommel zonder Rommel’ met
tips en recepten. Het is te bekijken op
www.trommelzonderrommel.nl. Het boekje
is ook aan te vragen via jogg@borsele.nl en
vanaf medio september af te halen bij de bibliotheek in ’s-Gravenpolder en Heinkenszand of het
gemeentehuis.
‘Trommel zonder Rommel’ is een actie van
JOGG-Borsele.

Trommel zonder Rommel is een actie van JOGG-Borsele Borsele is JOGG-gemeente. JOGG staat voor
gezonde jeugd, gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat de jeugd in Borsele opgroeit in een
gezonde leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is.

