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HULP NODIG MET HET AANVRAGEN VAN DE ENERGIETOESLAG? WIJ HELPEN U OP 30 NOVEMBER, 1 EN 2 DECEMBER!
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
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

WORD JIJ DE NIEUWE KINDERBURGEMEESTER VAN BORSELE?
Gemeente Borsele is op zoek naar een nieuwe
kinderburgemeester! Woon jij in de gemeente
Borsele en ben je tussen de 10 en 12 jaar?
Vind jij het leuk om bijzondere bijeenkomsten
bij te wonen en aan een zelfgekozen project
te werken? Wil jij de burgemeester helpen en
zelf leren om toespraken te houden? Reageer
dan voor 25 november op de vacature van kinderburgemeester! Solliciteren kan door een
e-mail, brief of filmpje te sturen naar
kinderburgemeester@borsele.nl.
Leuk & leerzaam
De kinderburgemeester mag een jaar lang
allerlei leuke en leerzame dingen doen, zoals
de burgemeester helpen bij openingen en bijeenkomsten. Daarnaast gaat de kinderburgemeester aan de slag met een project over een
onderwerp dat hij of zij belangrijk vindt. Je
leert om een presentatie te geven en voor een
groep mensen te spreken. Wij helpen je hierbij!
Zie jij dit wel zitten?
Kijk dan voor meer informatie op
www.borsele.nl/kinderburgemeester
en solliciteer!

Veel mensen met recht op de energietoeslag
van 1300 euro vragen die toeslag niet aan. Daar
brengen wij graag verandering in! Heeft u recht
op deze toeslag maar weet u niet hoe u deze
aanvraagt? Wij helpen u ter plekke om dit te
regelen.
Iedereen kan op 30 november tussen 16.00 en
20.00 uur, op 1 december tussen 9.30 en 13.30
uur en op 2 december tussen 9.30 en 13.30 uur
binnenlopen in de bibliotheek Heinkenszand
(Stengeplein 1) met vragen over de energietoeslag of om die direct aan te vragen. Onze getrainde
vrijwilligers hielpen hier al veel mensen mee, dus
zij weten er alles van. Ook is er een medewerker

van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van
Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden
aanwezig om al uw vragen over deze toeslag te
beantwoorden.
Nog even op een rijtje wie voor deze toeslag in
aanmerking komt:
Dit is het geval wanneer u minder verdient dan
130% van het minimum inkomen.
Als u minder verdient dan € 1.360,75 (alleenstaande) of € 1.943,93 (samenwonend) per
maand.
Heeft u een AOW? Dan komt u in aanmerking als
u minder verdient dan € 1.513,71 (alleenstaande)
of € 2.050,54 (samenwonend) per maand.

De bedragen zijn netto en zonder vakantietoeslag.
Dit geldt ook voor inkomsten uit bijvoorbeeld
een AOW-uitkering. Als u een bijstandsuitkering,
IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt
u de toeslag automatisch.
Weet u niet zeker of u voor deze toeslag in aanmerking komt? Wij kijken graag met u mee.
Let op: om de toeslag goed aan te vragen, moet u
het volgende meenemen:
•	Een bankafschrift of loonstrook van uw nettoinkomsten (AOW, Pensioen).
•	
Een bankafschrift of rekening van uw
energiekosten.
• Een geldig identiteitsbewijs.

RAADSBIJEENKOMST 24 NOVEMBER 2022
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te
houden op donderdag 1 december 2022 om
20.00 uur. De raadsvergadering is ook digitaal te
volgen via de website van de gemeente Borsele.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering,
dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3.	
Vaststelling van de agenda / orde van de
vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel om kennis te nemen van de verkoop
van de Wholesale activiteiten van PZEM N.V.
6.	Voorstel tot het verhogen van het investeringskrediet voor de realisatie van de nieuwe
brandweerpost Heinkenszand
7.	
Voorstel inzake Veiligheidsregio Zeeland
(VRZ): kennisnemen van de 1e bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze
indienen over de 2e begrotingswijziging 2022

8.	
Voorstel inzake het vaststellen van adviesrecht en participatieplicht met betrekking tot categorieën van buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten
9.	
Voorstel
inzake
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland (GGD): kennisnemen van de bestuursrapportage 2022 en een
positieve zienswijze indienen over de 8e en 9e
begrotingswijziging 2022
10.	Voorstel inzake Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO):
een positieve zienswijze indienen over de 3e
begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenplanning 2024-2026
11.	Voorstel om in te stemmen met de programmarapportage Sociaal Domein 2022
12.	
Voorstel inzake Sabewa Zeeland: kennisnemen van de begrotingswijziging 2022 en
hierover een positieve zienswijze indienen
13.	Voorstel tot het instemmen met de belastingverordeningen gemeente Borsele 2023
14.	Voorstel tot het vaststellen van de verordening
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Borsele 2023

15.	Voorstel inzake Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland (RUD): kennisnemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023
16.	Voorstel tot het vaststellen van het definitieve
normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2022 en het definitieve normen- en
toetsingskader 2022, tevens als het voorlopige normen- en toetsingskader 2023 vast te
stellen
17.	
Voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet van € 315.000 ten behoeve van
het aankopen van het perceel van Stichting
Beveland Wonen aan de Hertenweg te
Nieuwdorp
18.	Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2022 gemeente Borsele
19. Vragenuurtje
20. Sluiting
Heinkenszand, 15 november 2022
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

KRUISPUNT PLATEWEGJE – STENEVATE HEINKENSZAND TIJDELIJK AFGESLOTEN
Op maandag 14 november is aannemingsbedrijf
BAM Infra gestart met het bouwrijp maken van het
bestemmingsplan Platepolder. Hiervoor moeten
ze eerst het kruispunt Stenevate – Platewegje aanpassen. Het Platewegje wordt de nieuwe ontsluitingsweg voor het bestemmingsplan Platepolder.
Daarom sluit de gemeente Borsele dit kruispunt
af tot en met vrijdag 2 december. Dit betekent
dat al het verkeer in die periode wordt omgeleid
via het Clara’s pad en de Eendvogelstraat. Op de
omleidingsborden komt de bewegwijzering naar
de supermarkten en De Stenge. Tijdens de herinrichting van het kruispunt verbetert de gemeente
ook direct de verkeersveiligheid voor fietsers en
voetgangers.

Deze bushalte is toegankelijk voor mensen met
een beperking. Kijk voor meer informatie over de
haltes op www.connexxion.nl.
Bezoeken gemeentehuis en raadsboerderij
Het blijft mogelijk om het gemeentehuis en de
raadsboerderij te bezoeken. Als u met de auto
komt, dan kunt u het beste parkeren op het
Kamilleplein. Komt u met de fiets? Dan kunt u aan
de voorzijde van het gemeentehuis uw fiets neerzetten. De gehandicaptenparkeerplaatsen vindt u
ook aan de voorzijde van het gemeentehuis.

Omleiding
Tijdens de omleiding kunt u Heinkenszand niet
via de Stenevate binnenkomen en verlaten. Dit
betekent dat Heinkenszand enkel te bereiken
is via het Clara’s pad, de Eendvogelstraat en de
Dorpsstraat. In Heinkenszand staan omleidingsborden met daarop de omleidingsroute.
Bushalte
Tijdens de afsluiting is de bushalte aan de
Stenevate niet bereikbaar.
De voormalige bushalte aan de Guldenroedestraat
wordt tijdelijk weer in gebruik genomen.

De raadsboerderij is alleen vanaf de achterzijde

bereikbaar. Bij het Kamilleplein vindt u bordjes
die u de juiste weg wijzen. Let op: het is tijdens
de afsluiting niet mogelijk om uw elektrische
voertuig op te laden bij het gemeentehuis.
Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt
u contact opnemen met de heer S. Kesselaar van
het team Leefomgeving. De heer Kesselaar is
opzichter op het werk en is bereikbaar op telefoonnummer 06-52560923 of via e-mailadres
skesselaar@borsele.nl.

V E R V O L G P A G I N A

W W W . B O R S E L E . N L

PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 2023 BESCHIKBAAR
Op onze website vindt u de nieuwe afvalkalender voor 2023. Daar
kunt u de kalender eenvoudig downloaden en printen:
1.		Ga naar www.borsele.nl/afval
2.		 Kies ‘afvalkalender’
3.		 Kies ‘afvalkalender opvragen’ – start aanvraag
4.		 Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw huisnummer en
		postcode in
5.		 Kies onderaan bij ‘downloads’: persoonlijke afvalkalender 2023
		(PDF-bestand)
6.		 Vraag uw kalender op.
U kunt de kalender ook downloaden op uw telefoon:

1.		 Ga naar www.borsele.nl/afval
2.		 Kies ‘afvalkalender’
3.		 Kies ‘afvalkalender opvragen’ – start aanvraag
4.		 Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw huisnummer en
		postcode in
5.		 Kies onderaan bij downloads voor ‘persoonlijke
		 afvalkalender 2023’ in iCal-formaat (tweede optie)
6.		Sla in één keer alle ophaaldata op in de agenda op uw telefoon.

Let op: mogelijk zijn uw ophaaldagen gewijzigd. U vindt dit
vanzelf terug op uw nieuwe kalender.

Liever op papier?
Heeft u geen computer of lukt het u niet de kalender uit te printen?
Neem dan contact met ons op via nummer 0113-23 83 83, met het
verzoek om een uitgeprinte kalender. Wij sturen u deze dan toe.

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.

