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Welke bijstandsnorm geldt voor u?
De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af van uw leeft ijd en uw leefsituatie. Hieronder kunt u zien welke bijstandsnorm 
voor u geldt. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen met vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

 Mijn situatie: 110% van de 
bijstandsnorm

120% van de 
bijstandsnorm

130% van de 
bijstandsnorm

Ik woon samen met mijn partner 
OF
Ik woon samen met mijn partner en 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

€ 1.878,89 € 2.049,70 € 2.220,50       

Ik woon zonder partner met 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar 
OF
Ik woon alleen 

€ 1.315,23 € 1.434,79 € 1554,36

 Mijn situatie: 110% van de 
bijstandsnorm

120% van de 
bijstandsnorm

130% van de 
bijstandsnorm

Ik woon samen met mijn partner 
OF
Ik woon samen met mijn partner en 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

€ 1.987,92 € 2.168,64 € 2.349,36            

Ik woon zonder partner met 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar 
OF
Ik woon alleen

€ 1.463,74 € 1.596,80 € 1.729,87                            

Heeft  u een laag inkomen? 
Check hier of u recht heeft  op minimaregelingen van uw gemeente.

Minimaregelingen geven u fi nancieel een steuntje in de rug. Of u ervoor in aanmerking komt, hangt af van 
de hoogte van uw nkomen en of u voldoet aan de voorwaarden. 

Minimaregelingen
• De individuele inkomenstoeslag: als uw inkomen in de 
 afgelopen 3 jaar niet hoger was dan 110% van de 
 bijstandsnorm.
• Het declaratiefonds: als uw inkomen niet hoger is dan 120% 
 van de bijstandsnorm.
• De collectieve ziektekostenverzekering: als uw inkomen niet 

hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

• Fiets- en reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen: 
 als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
• De tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten: 
 als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

Meer informatie over wat de minimaregelingen voor u kunnen 
betekenen, vindt u op de website www.grdebevelanden.nl/
bijstand-en-uitkeringen (of scan de qr-code).

Ik ben ouder dan 21 jaar en ik werk of heb een uitkering, geen AOW

Ik heb een AOW met of zonder klein pensioen (netto) 

Ben je 18, 19 of 20 jaar? 
De bijstandsnormen die voor jou gelden vind je op 
www.grdebevelanden.nl/bijstand-en-uitkeringen (of scan de qr-code).

Heeft  u vermogen, zoals spaargeld? 
Heeft  u een gezin, woont u samen of bent u alleenstaande ouder? 
Dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 15.210,00. Bent u 
alleenstaand zonder kinderen? Dan mag uw vermogen niet meer zijn 
dan € 7.605,00. 

Heeft  u hulp nodig bij het aanvragen?
Heeft  u hulp nodig om te kijken of u in aanmerking komt voor één of 
meerdere regelingen of heeft  u hulp nodig bij het aanvragen ervan? 
Bel dan met het klantcontactcentrum van GR de Bevelanden op 
telefoonnummer 0113 239 100. 

www.grdebevelanden.nl/bijstand-en-uitkeringen

HELP JIJ OOK MEE?
ZATERDAG 11 MAART 10.00 – 12.00 UUR

In heel Zeeland zijn er 
verschillende locaties 
waar inwoners, natuur-
beheerders en mede-
werkers van gemeenten 
en bedrijven de handen uit de mouwen steken en 
zwerfafval gaan rapen. 
Help jij ook mee? 

Afval is gevaarlijk voor dieren en vogels
De Ooster- en Westerschelde zijn unieke getijden-
gebieden in Nederland. Helaas drijft er heel veel 
zwerfafval in het water van de Schelde. Door de 
voortdurende beweging van eb en vloed blijft 
tijdens laagwater vaak plastic en ander afval 
liggen langs de oevers. Voor veel dieren en vogels 
zijn die drooggevallen gebieden van levensbelang 
voor hun voedselvoorziening. 

Het afval is gevaarlijk voor hen, omdat ze vaak het 
verschil niet zien tussen voedsel en afval. Daarom 
zijn schone oevers belangrijk!

Help je ook mee? 
Iedereen is welkom, groot én klein. 
Wij zorgen dan voor afvalgrijpers, hesjes en 
vuilniszakken. 

Tip: Neem zelf eventueel tuinhandschoenen mee. 

In Borsele zijn 2 locaties aangewezen:
-  de Zeedijk in Baarland: verzamelpunt ter 

hoogte van brasserie ‘De Landing’

-  de Zuidgors in Ellewoutsdijk: verzamelpunt het 
haventje.

Voor meer informatie over de locaties of aanmel-
den: kijk op www.mecdebevelanden.nl.

Deze actie is georganiseerd door o.a. 
Schoon Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, 
Rijkswaterstaat, Nationaal Park Oosterschelde, 
Natuurmonumenten en NME-Zeeland (Natuur en 
Milieu Educatieve centra).

ZWERFVUIL OPRUIMACTIE ‘SCHONE SCHELDE’

 

CHECK HIER OF U RECHT HEEFT OP MINIMAREGELINGEN VAN UW GEMEENTE

Wilt u voor de aankomende verkiezingen 
een volmacht, kiezerspas of vervangende 
stempas aanvragen? Dan kan dit schriftelijk 
tot en met vrijdag 10 maart, mondeling kan 
dit tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Als u voor alle twee de verkiezingen mag 
stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempas-
sen thuisgestuurd. Een voor de provinciale 
statenverkiezing en een voor de waterschaps-
verkiezing. U kunt met uw stempas in elk stem-
lokaal in de gemeente stemmen.

Volmacht 
Kunt u zelf niet stemmen op 15 maart, bijvoor-
beeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt 
u een andere kiezer machtigen om voor u te 
stemmen. Dit heet stemmen per volmacht. Wilt 
u weten hoe u een volmacht aanvraagt? Op 
borsele.nl/volmacht vindt u meer info.

Kiezerspas
Wilt u voor de verkiezingen op 15 maart in een 
andere gemeente stemmen dan waar u woont? 
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een 
kiezerspas kunt u bij de waterschapsverkiezin-
gen stemmen binnen het gehele waterschap 
en bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u 
met een kiezerspas stemmen binnen de gehele 
provincie. Wilt u weten hoe u een kiezerspas 
aanvraagt? Op borsele.nl/kiezerspas-0 vindt 
u meer info.

Vervangende stempas
Wanneer u uw stempas kwijt bent geraakt kunt 
u een vervangende stempas aanvragen. Hoe u 
dit doet vindt u op onze website 
borsele.nl/vervangende-stempas-0.

Heeft u vragen over de verkiezingen? Dan kunt 
u contact opnemen met team Burgerzaken 
door te mailen naar burgerzaken@borsele.nl 
of te bellen naar 0113-238383. 

VERKIEZINGEN OP 15 MAART 
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Activiteitenprogramma Borselse Sprinter maart 

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter
maart 
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. Bij 
elke activiteit staat vermeld wat bij de prijs is inbe-
grepen (inlcusief) en wat niet (exclusief).

Vrijdag 10 maart, 10.00 - 15.30 uur  
Pannenkoekenlunch Lunchroom 't Dorpsplein,
Renesse 
Geen invalidentoilet; wel een breed toilet
Kosten: € 10,00  excl. lunch en drinken 
 
Dinsdag 14 maart, 12.00 - 18.00 uur  
Speciale prijs!
Rit Brabant met bezoek aan Vlasserij en
Suikermuseum, Klundert  
Kosten: € 22,50 incl. entree, koffie/thee en
gebak 

Woensdag 15 maart, 12.30 - 17.30 uur  
Seniorenmirreg 't Kerkje Ellesdiek
Kosten: € 11,50 incl. entree, koffie/thee en
ellesdiekje; excl. verloting 

Zaterdag 18 maart, 12.00 - 18.00 uur 
Voorstelling over Annie M.G. Schmidt 
’t Huystheater, VCB Lammerenburg  
Kosten: € 27,50 incl. entree, koffie/thee 
en lekkers

Dinsdag 21 maart, 11.15 - 16.30 uur
Rondje Walcheren met High Tea Fletcher
Zuiderduin Beachhotel, Westkapelle 
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 25,00 incl. koffie/thee en hapjes

Donderdag 23 maart, 10.00 - 17.30 uur
Winkelcentrum Sterrenburg Lunchpakket mee!
Kosten: € 24,75 incl. koffie/thee en lekkers 

Vrijdag 24 maart, 10.00 - 15.30 uur
Speciale prijs!
Maaltijd met Hollandse pot, restaurant Het Cuypje, 
Sas van Gent Kosten: € 14,50 incl. Hollandse 
maaltijd, excl. koffie/thee en fris  

Zondag 26 maart, 12.30 - 17.30 uur 
Zeeuwse formatie: Champagne and Wine, 
Amerikaanse folk- en blues, 't Kerkje Ellesdiek
Kosten: € 13,00 incl. entree, koffie/thee en 
ellesdiekje   

Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50 incl. bingo, een koffie/thee en 
lekkers 

Woensdag 29 maart, 10.00 - 15.30 uur  
Lunch bij restaurant De Nieuwe Ram, Halsteren 
Kosten: € 11,00  excl. lunch en drinken

 

Vrijdag 31 maart, 15.30 -  20.30 uur  
Driegangen keuzediner, Eeterij Polly's, Goes
Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 27,50 incl. driegangenmenu; excl. 
drinken 

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.

VRIJWILLIGERSHUIS

Op donderdag 16 maart 2023 vindt er een infor-
matieve raadsbijeenkomst plaats over de grip 
op Gemeenschappelijke Regelingen én over 
zonneparken in de gemeente Borsele. 
Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raads-
boerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate 9 in 
Heinkenszand. 
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 16 MAART

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.

VrijwilligersHuis Borsele organiseert woensdag 
22 maart het eerste inloopspreekuur in 
’s-Gravenpolder voor mantelzorgers. 
Hier kunnen mantelzorgers binnenlopen met 
alle vragen over hun zorgtaak. 

Alle mantelzorgers zijn tussen 10.00 en 12.00 uur 
van harte welkom in De Inloop, Poelvoordestraat 
1 in ’s-Gravenpolder. 

Vragen die u onder andere kunt stellen, zijn:

• Ik dreig overbelast te raken, wat moet ik doen? 
•  Degene waarvoor ik zorg en/of ik wil(len) er 

graag eens tussenuit. Hoe kan ik dat regelen?
 

•  Mijn vaste avondje ontspanning komt in het 
gedrang door mijn mantelzorgtaken, wie kan mij 
helpen? 

•  Ik kom graag in contact met andere mantelzor-
gers in een vergelijkbare situatie. 

•  Ik wil gewoon een luisterend oor naar aanleiding 
van mijn mantelzorgsituatie.

Wees welkom, ook als u er niet helemaal zeker 
van bent of uw vraag bij dit inloopspreekuur past. 
We denken graag met u mee! 

Koffie-uurtje voor mantelzorgers
Een week later (woensdag 29 maart) organise-
ren we op dezelfde locatie een koffie-uurtje voor 
mantelzorgers. 

Tussen 10.00 en 11.30 uur zijn alle mantelzorgers 
van harte welkom om even te komen ontspannen, 
een lekker kopje koffie te drinken en in contact te 
komen met mantelzorgers uit de buurt. 

Inschrijven als mantelzorger 
Als u zich inschrijft, nemen wij u op in ons man-
telzorgbestand en nodigen u uit voor activitei-
ten en bijeenkomsten. Ook ontvangt u eens per 
jaar een attentie voor de Dag van de Mantelzorg. 
Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht met vragen 
over mantelzorgondersteuning of voor een luiste-
rend oor. Wij denken graag met u mee! Inschrijven 
kan via onze website www.vrijwilligershuis.nl. 
Ook jonge mantelzorgers (vanaf 6 jaar) kunnen 
zich laten registreren. 

INLOOPSPREEKUUR IN ’S-GRAVENPOLDER VOOR MANTELZORGERS


