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foto Bram Boone

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar 
hij volgens de basisregistratie personen staat 
ingeschreven.

Het college hee�  besloten de bijhouding van de 
persoonslijst van deze persoon op te schorten. 
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat 
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon 
is verplicht tot het doen van aangi� e van verblijf 
en adres of adreswijziging.

Het betre� : R.A. Birsak, 19-05-1971 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Borsele, Postbus 
1, 4450 AA  Heinkenszand. Vermeld hierin uw 
naam en adres, dagtekening, het besluit waar 
u bezwaar tegen maakt en de gronden van het 
bezwaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113-
238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 
www.o� icielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van o� iciële 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.o� icielebekendmakingen.nl.
Werkzaamheden drinkwaterleidingnet

in gemeente Borsele
(Ovezande, Driewegen & Oudelande)

Tijdelijk kans op bruin water en wisselende waterdruk

Evides Waterbedrijf gaat vanaf maandag 
12 december in de gemeente Borsele 
(Ovezande, Driewegen & Oudelande) het 
drinkwaterleidingnetwerk onder hoge druk 
doorspoelen.

Deze onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om 
u ook in de toekomst schoon en betrouwbaar 
drinkwater te kunnen leveren. Tijdens deze 
werkzaamheden is er een kleine kans dat u een 
wisselende waterdruk heeft. De werkzaamheden 
duren ongeveer 10 weken.

Wanneer in uw straat?
Op www.waterstoring.nl/evides kunt u zien 
wanneer we in uw straat aan het werk zijn. 

Hoe gaat u om met bruin water?
Op www.evides.nl/bruinwater leest u wat bruin water 
is en hoe u ermee om kunt gaan als dit tijdelijk uit 
de kraan komt. Bruin water is niet schadelijk voor uw 
gezondheid. Het ziet er minder fris uit, maar het is niet 
erg als u dit heeft gedronken.

Bewust watergebruik
Een betrouwbare waterkwaliteit leveren is van 
essentieel belang. Noodzakelijke werkzaamheden 
hiervoor voeren we altijd uit, ook in drogere 
perioden. Dit doen we uiteraard zo bewust mogelijk. 
We brengen het water dat vrijkomt waar mogelijk 
via een plantsoen, sloot of rivier terug de natuur in.

Meer informatie op www.waterstoring.nl/evides

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 huis-

nummer 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 huis-

nummer en postcode in 
5.   Kies onderaan bij downloads voor  ‘per-

soonlijke afvalkalender 2023’ in iCal-formaat 
(tweede optie)

6.   Sla in één keer alle ophaaldata op in de 
agenda op uw telefoon.

Liever op papier? 
Hee�  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.

Let op: mogelijk zijn uw ophaaldagen gewij-
zigd. U vindt dit vanzelf terug op uw nieuwe 
kalender. 

PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 2023 BESCHIKBAAR

Op donderdag 15 december 2022 vindt er een informerende raadsbijeenkomst plaats over de woning-
afspraken en de Borselse woonbouwplanning. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadsboerderij ’t 
Hof Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. De avond begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan op https://borsele.raadsinformatie.nl/.

RAADSBIJEENKOMSTVrijwilligersHuis Borsele zoekt vrijwilligers die op donderdagochtend kunnen helpen bij het 
Repair Café in Heinkenszand.
We zijn dringend op zoek naar handige mensen die ons vrijwilligersteam komen versterken. Het is 
wellicht makkelijk als u een technische achtergrond hee� , maar dit is geen vereiste. Bij het Repair 
Café komen mensen langs met kapotte huishoudelijke spullen. De vrijwilligers repareren deze spullen 
tegen kostprijs. Het Repair Café is iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend en is 
gevestigd in de ruimte van het Leger des Heils, Clara’s pad 6 in Heinkenszand.  
Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie met VrijwilligersHuis Borsele via 0113-
311999 of e-mailadres info@vrijwilligershuis.nl. 

GEZOCHT: HANDIGE VRIJWILLIGERS VOOR HET REPAIR CAFÉ IN HEINKENSZAND


