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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
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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.

Zondag 5 februari, 12.30 - 17.30 uur  
Straatruis en Gabriele Kohl zingen Folk en Country, 
't Kerkje van Ellesdiek Kosten: € 13,00 

Dinsdag 7 februari, 10.00 - 15.30 uur  
Lunchrit bij Bliek eten & drinken, Veere 
Geen rolstoelen en geen invalidentoilet!
Kosten: € 9,50 excl. lunch en drinken

Donderdag 9 februari, 15.30 - 20.30 uur
Driegangen keuzemenu restaurant Grevelingen
Kosten: € 28,50 incl. driegangenmenu; 
excl. drinken

Woensdag 15 februari, 11.30 - 17.30 uur
Bonusritje Tholen, koffie met bolus Huys van 
Rooseveldt, Oud Vossemeer Kosten: € 19,50 

Donderdag 16 februari, 10.00 - 16.30 uur 
Speciale prijs!
Snertlunchrit langs de kust; strandpaviljoen Paal 
10, Ouddorp   
Kosten: € 11,00 excl. snertlunch en drinken

Vrijdag 17 februari, 18.15 - 22.15 uur 
Muziekavond met pianiste Yukine Kyroki, 
St. Jacobskerk, Vlissingen  Kosten: € 27,50

 

Dinsdag 21 februari, 16.00 - 21.00 uur  
Driegangendiner Resto van Harte 't Gasthuis, 
Middelburg   
Kosten: € 13,00 incl. driegangendiner, 
excl. drinken

Woensdag 22 februari, 10.00 - 17.30 uur 
Speciale prijs!
Lunch in De Viskeête en bezoek Oosterschelde-
museum, Yerseke 
Kosten: € 14,00 incl. excl. lunch en drinken res-
taurant; incl. entree, koffie/thee en bolus bij 
museum 

Zaterdag 25 februari, 18.15 -  22.45 uur
Tribute to the Everly Brothers, De Stenge, 
Heinkenszand (theaterconcert) 
Geen invalidentoilet!
Kosten: € 30,00 incl. entree, excl. koffie/thee 
en lekkers  

Maandag 27 februari, 12.00 - 18.00 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen  
Kosten: € 16,50 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten 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 woens-
dagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 06-52560982.

VRIJWILLIGERSHUIS

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.

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: Constantin Amăriuţei, 14-10-1976

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)

Veel mensen met recht op de eenmalige ener-
gietoeslag van 1300 euro vragen die toeslag 
niet aan. Heeft u recht op deze toeslag maar 
weet u niet hoe u deze aanvraagt? Wij helpen u 
graag om dit ter plekke te regelen. U kunt bin-
nenlopen op 9, 10, 16 en 17 februari op onder-
staande locaties.

Iedereen kan binnenlopen met vragen over de 
energietoeslag of om die direct aan te vragen. 
Getrainde vrijwilligers van VrijwilligersHuis 
Borsele 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. U bent welkom tijdens de vrije 
inloop op:

Donderdag 9 februari, dorpshuis Oudelande 
(9.00 tot 12.00 uur)
Vrijdag 10 februari, dorpshuis Borssele (9.00 tot 
12.00 uur)
Donderdag 16 februari, bevrijdingsmuseum 
Nieuwdorp (9.00 tot 12.00 uur)
Vrijdag 17 februari, de inloop ’s-Gravenpolder, 
Poelvoordestraat 1 (9.00 tot 12.00 uur)

Let op: om de toeslag goed aan te vragen, moet u 
het volgende meenemen:
•   Een bankafschrift of loonstrook van uw netto-

inkomsten (AOW, pensioen).
•   Een bankafschrift of rekening van uw 

energiekosten.
•  Een geldig identiteitsbewijs. 

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 (alleen-

staande) of € 1.943,93 (samenwonend) per 
maand.

•   Heeft u een AOW? Dan komt u in aanmerking 
als u minder verdient dan € 1.513,71 (alleen-
staande) 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 aan-
merking komt? Wij kijken graag met u mee.  

HULP NODIG MET HET AANVRAGEN VAN DE ENERGIETOESLAG? KOM LANGS BIJ DE 
INLOOPDAGEN!

Op donderdag 9 februari 2023 vindt er een 
informerende raadsbijeenkomst plaats over de 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en krijgt 
de raad een update van de uitvoering van de 
energietransitie. 

Deze bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt 
plaats in de raadsboerderij ’t Hof Stenevate, 
Stenevate 9 in Heinkenszand. U bent van harte 
welkom om de bijeenkomst bij te wonen. 

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

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 9 
FEBRUARI 2023

WWW.BORSELE.NL


