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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.

Op donderdag 19 januari 2023 vindt er een 
kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over 
het masterplan Nieuwdorp. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raads-
boerderij ’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/.

RAADSBIJEENKOMST
DONDERDAG 19 JANUARI 2023 BAGGERWERKZAAMHEDEN GEMEENTE BORSELE

Om wateroverlast te voorkomen en de afstroming van regenwater te garanderen wordt er in en rond 
Langeweegje, Kwadendamme, ’s-Gravenpolder en nabij Hoedekenskerke gebaggerd. Dit doen we 
samen met het waterschap in de sloten, waterpartijen en vijvers in die omgeving. We starten hier in 
januari mee. Kijk voor meer informatie en de precieze locatie van de werkzaamheden op onze website: 
www.borsele.nl/baggerwerkzaamheden.

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.

Zaterdag 14 januari, 10.00 - 16.00 uur   
Snertlunch restaurant Grevelingen met rondje Flakkee  
Kosten: € 12,50 excl. snertlunch en drinken 

Woensdag 18 januari, 10.00 - 15.00 uur   
Eten wat de pot schaft bij Het Melkmeisje in Kruiningen 
Geen invalidentoilet! Kosten: € 6,00 excl. hoofdmenu en drinken 
en evt. voor- en nagerecht Speciale prijs! 

Dinsdag 24 januari, 09.30 - 17.00 uur   
Winkelen bij IKEA, Wilrijk Antwerpen (B)    
Kosten: € 21,00 incl. koffie/thee en lekkers; excl. lunch

Woensdag 25 januari, 08.30 - 18.00 uur
Ouderendag De Graaf van Haamstede Geen invalidentoilet!
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme maaltijd excl. 
dranken; incl. bingo; excl. verloting

Donderdag 26 januari, 10.30 - 15.30 uur
Lunchbuffet Van der Valk Middelburg
Kosten: € 29,50 incl. lunchbuffet all-in, excl. drank

Zaterdag 28 januari, 10.00 - 18.00 uur     
Lunch eetcafé ’t Stremijn en bezoek Industrieel museum, Sas van 
Gent Kosten: € 16,50 excl. lunch en drinken; incl. entree

Zondag 29 januari, 12.30 - 17.30 uur   
Herdenking watersnoodramp in 't Kerkje van Ellesdiek 
Kosten: € 13,00 

Maandag 30 januari, 12.00 - 18.00 uur   
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 

Kosten: € 16,50  

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten 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 activiteiten van de Borselse Sprinter komen in aanmerking voor 
de Verordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015. 

Voor meer informatie zie www.borselsesprinter.nl of neem contact 
op met GR De Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), 
T. (0113) 239100 of via e-mail: info@grdebevelanden.nl

VRIJWILLIGERSHUIS

HERDENKING 70 JAAR WATERSNOODRAMP

De gemeente Borsele organiseert samen met 't 
Kerkje op zondag 29 januari een officieel her-
denkingsprogramma over de Watersnoodramp 
1953. De herdenking begint om 14:30 uur 
en duurt tot 17:00 uur en vindt plaats in het 
Kerkje van Ellewoutsdijk. 

Tijdens deze officiële herdenking zal het Zeeuws-
Vlaams Kamerorkest een muzikale bijdrage 
leveren. Ook worden er herinneringen in ver-
haalvorm voorgedragen door Jopie Minnaard. 
De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Wilt u bij de herdenking 
aanwezig zijn? Reserveren kan via 
reservering@kerkje-ellesdiek.nl of telefonisch 
via 0113 – 612681.

Fototentoonstelling
Naast het organiseren van een herdenking, 

besteedt de gemeente Borsele ook aandacht aan 
de watersnoodramp door een fototentoonstel-
ling. In de maand februari wordt een selectie van 
50 foto’s uit ons archief tentoongesteld in de hal 
van het gemeentehuis. Iedereen is welkom om 
deze tentoonstelling te komen bekijken.

De uitnodigingen voor het Burgerberaad Zorg 
Zeeland zijn verstuurd. Heb jij er een gekregen? 
Meld je dan aan via 
www.denkmeezorgzeeland.nl/aanmelden.

Als een gemeente of de overheid een oplossing 
moet vinden voor een moeilijk probleem, kunnen 
ze de hulp vragen van inwoners. De zorg is zo’n 
moeilijk probleem. Daarom organiseren we het 
Burgerberaad Zorg Zeeland. Dat zijn bijeenkom-
sten waarbij Zeeuwse inwoners de Zeeuwse 
gemeenten helpen om oplossingen te bedenken. 
Ook de Provincie Zeeland, zorgverzekeraar 
CZ en veel organisaties in de zorg doen mee. 
Deze partijen werken al een tijdje samen als de 
Zeeuwse Zorg Coalitie en zijn initiatiefnemer van 
het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Laat horen hoe jij denkt over de zorg en jouw 
gezondheid:
• Wat kan er beter, volgens jou? 
•  Welke ideeën heb jij over de zorg van de huisarts 
of het ziekenhuis? 

•  Kun je hulp gebruiken om meer te bewegen of te 
stoppen met roken? 

•  Heb je te maken met een lange wachtlijst voor 
een operatie? 

Jouw deelname is belangrijk om plannen te 
maken die echt passen bij de behoeften van de 
Zeeuwen. Zo houden we Zeeland samen gezond.
Heb je geen uitnodiging gekregen voor het 
Burgerberaad Zorg Zeeland en wil je je aanmel-
den als geïnteresseerde? 
Ga dan naar www.denkmeezorgzeeland.nl.
Hier vind je ook meer informatie over het 
Burgerberaad Zorg Zeeland. 

Het Burgerberaad Zorg Zeeland wordt mogelijk 
gemaakt door de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit zijn 
de 13 Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, 
Zorgverzekeraar CZ, Zorgbelang, vrijwel alle 
Zeeuwse organisaties in zorg en welzijn, en het 
Ministerie van VWS. Dit is je kans om jouw stem 
te laten horen. 
Meld je aan en denk mee op 11 februari!

MELD JE AAN VOOR HET BURGERBERAAD ZORG ZEELAND


