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VRIJWILLIGERSHUIS | MAATREGELEN EN HULP TIJDENS CORONACRISIS

Helaas zijn alle activiteiten van het VrijwilligersHuis vanwege het corona-
virus afgelast. Daarom verschijnt er voorlopig ook geen activiteitenfolder. 
De maaltijdbezorging gaat wel door. Voor de personenalamering kunt u 
contact opnemen met Stichting Maatje in Middelburg via telefoonnummer 
0118-551215.

Voor uw layout- en printwerk kunt u nog bij ons terecht. Wij zijn tijdens ope-
ningstijden bereikbaar via 0113-311999 en info@vrijwilligershuis.nl. We 
vragen bezoekers die symptomen hebben als neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts het VrijwilligersHuis niet te betreden maar telefonisch of 
via e-mail contact met ons op te nemen. Ook de activiteiten van de Borselse 
Sprinter zijn voorlopig afgelast. In het algemeen geldt dat bezoek aan ouderen 
en kwetsbare mensen wordt afgeraden. Dit advies geldt ook voor onze 
vrijwilligers.

Hulp vragen en aanbieden
In deze tijd van beperkte sociale contacten ontstaan er situaties waarin mensen 
hulp nodig hebben. Mensen die bijvoorbeeld geen eten hebben omdat ze niet 
naar de supermarkt kunnen of eenzaam zijn omdat niemand op bezoek mag 
komen. We zien dat er lokaal veel initiatieven zijn om anderen te helpen in deze 
coronacrisis en zijn heel blij dat dorpsbewoners elkaar van alle kanten hulp 
aanbieden. Dank daarvoor! Maar er zijn ongetwijfeld mensen die hulp zoeken, 
maar het niet vinden. Die bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen en 
niemand kennen die dat voor hen kan doen. Of misschien biedt u lokaal hulp 
aan, maar is er een situatie waarin meer hulp nodig is dan u kunt bieden. Neem 
dan contact op met VrijwilligersHuis Borsele. Samen zorgen we voor een oplos-
sing. U kunt ons tijdens openingstijden bereiken via 0113-311999 of 
info@vrijwilligershuis.nl

Het is ook mogelijk om hulpvragen of hulpaanbod te plaatsen op 
www.borselevoorelkaar.nl/coronahulp. Mensen die aangeven te willen 
helpen, krijgen een melding wanneer iemand om hulp vraagt. Zij kunnen dan 
direct contact met u opnemen. Op deze manier hebben we vraag en aanbod op 
één overzichtelijke plek, zodat hulpvragers en -aanbieders elkaar snel kunnen 
vinden.

Telefoonnummers voor ondersteuning en een luisterend oor
•  CJG Borsele, voor vragen over opvoeden en opgroeien: 0113-238315 en 
 www.cjgborsele.nl
•  Hulplijn Emergis, voor psychische ondersteuning: 0113-267080 
•  Het Rode Kruis, voor een luisterend oor en praktische tips: 070-44 55 888.
•  Luisterlijn, dag en nacht te bereiken voor een anoniem en 
 vertrouwelijk gesprek: 0900-0767
•  Zilverlijn, speciale belservice voor ouderen. Als u zich aanmeldt, belt een 
 vrijwilliger u eens per week voor een praatje. Aanmelden kan via 088-3442000
•  Mantelzorglijn, voor vragen over mantelzorg en een luisterend oor: 
 030-7606055
•  ANBO, voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus:
 0348-466666
•  De Ouderen Infolijn van KBO/PCOB voor algemene informatie (voor ouderen)
 over het coronavirus: 030-3400600
•  Nietalleen.nl of 0800-1322. Hier kunt u een hulpvraag indienen, waarna een
 lokale kerk zo snel mogelijk contact met u opneemt. 

En neem eens een kijkje op de website http://seniorweb.nl/thuis-online. Hier 
leert u onder andere hoe Skype werkt, kunt u digitaal een museum bezoeken 
en is het mogelijk om live mee te kijken in de nestkasten van vogels.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. 
Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Op 21 januari aanstaande vindt er een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over de kerntakenonderzoek. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur. In verband 
met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet bij te wonen maar wel te volgen via https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/kalender/2021/januari/21. 
U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te volgen. De bijeenkomst start op 20.00 uur.

RAADSBIJEENKOMST 21 JANUARI 2021

Ook voor het jaar 2021 zit de Culturele Raad weer vol plannen. Natuurlijk willen we weer mooie activitei-
ten voor u organiseren zoals Kleinkunst op Stoom en Oeljebroelje. Daarnaast zijn er nog nieuwe plannen 
in ontwikkeling. Of het allemaal gaat lukken? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar we gaan er 
weer voor! Desnoods in aangepaste vorm. 

Wil u zelf dit jaar iets organiseren op cultureel gebied? Dan ondersteunen we u graag. We hebben een 
subsidieregeling waar u voor uw activiteit mogelijk een beroep op kunt doen. Als adviesraad volgen wij 
het gemeentelijk beleid rondom de aangekondigde bezuinigingen en kerntakendiscussie. Waar mogelijk 
zullen we het college hierover adviseren. Heeft u wensen of ideeën over het culturele leven in onze mooie 
gemeente? Neem vrijblijvend contact met ons op via cultureleraad@borsele.nl. Mogelijk kunnen wij 
u hierbij helpen. Wilt u zelf een bijdrage leveren? Nieuwe leden voor de Culturele Raad zijn zeker nog 
welkom. 

Houdt onze website in de gaten voor de meest actuele informatie: 
www.cultureleraadborsele.nl.

WAT ZAL 2021 ONS BRENGEN?MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Op 14 september 2020 is een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
Bouwbedrijf Buise gelegen aan Maalweg 2 in 
Lewedorp. 
Het betreft een melding voor starten activiteiten.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij Davidse, N. mede-
werker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 40898585 of 
0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT200454.

Op 13 oktober 2020 is een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit ontvangen van maatschap 
F. de Kok en A. Dekker gelegen aan de Nieuwe 
Kraaijertsedijk 22 in Lewedorp. 
Het betreft een melding voor het wijzigen van een 
vleesveehouderij met rundvlees. 
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtin-
gen worden ingewonnen bij C. Mulders,  medewer-
ker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. 
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT200497.


