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foto Bram Boone

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.

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de 
gemeenteraad, belast met de agendavorming 
en de advisering over de werkwijze van de raad. 
Deze vergadering vindt maandelijks plaats. 
Vastgestelde verslagen kunt u vinden op 
www.borsele.nl.

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft 
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en 
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om orga-
nisatorische redenen dient u vóór 25 januari 
2023 12.00 uur een afspraak te maken bij het 
secretariaat (Ilona Vermue/Manon de Cock 
(0113-238487)

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST
DONDERDAG 26 JANUARI 2023

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

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 heeft 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 aangifte van verblijf 
en adres of adreswijziging.

Het betreft: Fernando Vicente Lebrinhas, 
27-09-1956

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

Kom naar onze bijeenkomst op dinsdagmiddag 24 januari voor grote én kleine VvE’s. We geven 
antwoorden op al je vragen en informatie over de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming 
binnen jouw VvE. Ook krijg je tips over hoe je je VvE motiveert mee te doen aan de energietransitie. Bij 
al deze informatie geven we inspirerende voorbeelden.

Het Nationaal Warmtefonds heeft per 1 december haar aanbod in Energiebespaarleningen uitgebreid. 
Ook voor kleine VvE’s zijn er nu financieringsmogelijkheden voor hun verduurzamingsplannen. Het 
gaat om VvE’s tussen twee en acht wooneenheden. De regeling voor kleine VvE’s is vrij eenvoudig, 
zodat zij snel kunnen starten met de uitvoering van hun plannen. Particuliere eigenaar bewoners van 
VvE’s vanaf acht wooneenheden kunnen ook nog steeds bij het Nationaal Warmtefonds terecht voor 
verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Energie Servicepunt Zeeland i.s.m. Provincie Zeeland en 
gemeente Goes, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen, in het kader van het Zeeuws Energie Akkoord. 
De bijeenkomst wordt financieel ondersteund door Provincie Zeeland. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op: www.borsele.nl/bijeenkomst-verduurzamen-vves.

BIJEENKOMST: VERDUURZAMEN, NU VOOR GROTE ÉN KLEINE VVE’S FINANCIERBAAR

‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK 2023

In het voorjaar organiseren we voor de tweede 
keer de ‘Borsele drinkt water’ week. Een week 
lang hebben we aandacht voor meer water 
drinken op scholen, kinderopvang, (sport) ver-
enigingen, werk en thuis. 

We doen dit omdat water drinken belangrijk is 
in een gezonde leefstijl. Kraanwater is gezond, 
goedkoop en gemakkelijk te krijgen.

We dagen tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week 
jong en oud uit om een week lang (meer) water 
te drinken.  We geven informatie over het belang 
van water drinken en zullen bij activiteiten water 
drinken promoten. 

Dit willen we met zoveel mogelijk inwoners, ver-
enigingen en andere partijen doen. 
Wil jij op je school, werk, vereniging of andere 
plek aandacht geven aan meer water drinken, of 
heb je een goed idee? Neem dan contact op met 
Marianne de Kok (JOGG-regisseur), via 
jogg@borsele.nl of 06-25 69 40 76. 

De ‘Borsele drinkt water’ week is een activiteit 
in het kader 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 leef-
omgeving waar het maken van gezonde keuzes 
gemakkelijk en heel normaal is.

FILMMIDDAG IN ’S-HEER ABTSKERKE: DE LAATSTE GETUIGEN

Seniorenraad Borsele organiseert donder-
dag 2 februari een filmmiddag in dorpshuis 
Versvliet in ’s-Heer Abtskerke. Samen kijken 
we de film de Laatste Getuigen, met verhalen 
over mensen die de Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt. 

Nico Maes, gids bij het Bevrijdingsmuseum, 
houdt eerst een korte inleiding over de film. De 
Laatste Getuigen gaat over gewone mensen die 

zich moeten redden terwijl hun vrijheden steeds 
meer en meer worden ingeperkt. In deze film 
vertellen zij hun verhaal. Na de film is er gelegen-
heid om vragen over de film of de oorlog aan Nico 
Maes te stellen. Iedereen krijgt een kopje koffie of 
thee.
De filmmiddag begint om 13.30 uur. Toegang kost 
vijf euro. Inschrijven kan tot 1 februari 2023 via 
www.vrijwilligershuis.nl of door te bellen naar 
0113-311999.

Heeft u zin in een bakje koffie, wilt u een spelle-
tje doen of zomaar een praatje maken? Kom dan 
gezellig langs bij de inloopdagen in ’s-Graven-
polder of Heinkenszand! Samen met onze mede-
werker welzijn bekijkt u wat u tijdens uw bezoek 
wilt doen. Wilt u bijvoorbeeld meedoen met een 
leuke activiteit, mee-eten met de broodmaaltijd of 
leren hoe u een foto naar uw kinderen stuurt? Het 
is allemaal mogelijk. Iedereen is welkom, u heeft 
geen Wmo-indicatie nodig.

U bent van harte welkom op de volgende dagen:

Heinkenszand
Iedere maandag en woensdag tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur in de ontvangstruimte van Molen de 
Vijf Gebroeders aan Slaakweg 1 in Heinkenszand. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt komen wanneer 
u wilt. Alleen het vervoer moet u zelf regelen. 

’s-Gravenpolder
Iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 
16.00 uur in het voormalige VrijwilligersHuis,

Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder.
Aanmelden is niet nodig, u kunt komen wanneer 
u wilt. Alleen het vervoer moet u zelf regelen.

Waarom?
De Inloop is een initiatief van SVRZ en gemeente 
Borsele. We vinden het belangrijk dat iedereen 
het naar zijn zin heeft in de gemeente en dat 
mensen niet vereenzamen of zich vervelen. 
Daarom bieden we u hier een zinvolle en ple-
zierige dag. U ontmoet andere mensen, doet 
leuke activiteiten en als u het wilt, kunt u nieuwe 
dingen leren. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? U kunt op werkdagen bellen 
met SVRZ Borsele of een e-mail sturen. 

SVRZ Borsele
medewerker Welzijn: 06 10 92 78 14
algemeen nummer: 088 88 72 600 
e-mail: receptiekr@svrz.nl

WEES WELKOM BIJ DE INLOOPDAGEN IN ’S-GRAVENPOLDER EN HEINKENSZAND

Donderdag 2 februari houden VrijwilligersHuis Borsele en GR de Bevelanden weer een inloop-
spreekuur in het VrijwilligersHuis in Heinkenszand. Iedereen kan van 9.00 uur tot 12.00 uur bin-
nenlopen met vragen over inkomen en Wmo-voorzieningen. 

Op die dagen zijn er klantmanagers Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden aanwezig om vragen te 
beantwoorden over bijvoorbeeld regelingen voor mensen met een laag inkomen, vervoer, wonen en 
huishoudelijke hulp. Zij kunnen u ook helpen om toeslagen en regelingen aan te vragen, als u daar 
recht op heeft. 
U bent iedere eerste donderdag van de maand tussen 9.00 uur en 12.00 uur van harte welkom bij het 
VrijwilligersHuis in het gemeentehuis van Heinkenszand (Stenevate 10). Kom gerust langs, ook als u er 
niet helemaal zeker van bent of uw vraag bij dit spreekuur past. We denken graag met u mee!

INLOOPSPREEKUUR VOOR VRAGEN OVER INKOMEN EN WMO-VOORZIENINGEN

WWW.BORSELE.NL


