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Op 11 februari aanstaande vindt er raadsbijeenkomst plaats over de Zeeuws brede klimaat adaptatiestra-
tegie  en het Groenstructuurplan. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur. Op het moment van publiceren is 
het i.v.m. de coronamaatregelen nog niet duidelijk of deze bijeenkomst digitaal,  dan wel voor de raadsle-
den fysiek gaat plaatsvinden. In beide gevallen is deze bijeenkomst digitaal te volgen 
In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te wonen maar wel te volgen via  
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/kalender/2021/februari/11
De bijeenkomst start om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMSTDONDERDAG 11 FEBRUARI 2021

AANLEG NIEUWE HOOGSPANNINGSVERBINDING: BENT U IN BEELD? 

TenneT werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en 
Rilland. Op 109 locaties worden grote bouwterreinen aangelegd voor de bouw 
van de nieuwe wintrackmasten. Voor de aanleg van de nieuwe hoogspan-
ningsverbinding zijn veel vrachtauto’s nodig. Ze voeren onder andere beton 
en bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden aan. De heipalen en hoogspan-
ningsmasten worden via speciale transporten naar de werkterreinen gereden. 
Het is dus extra druk in uw omgeving.  

Rekening houden met elkaar
TenneT besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid.  Met de gemeente zijn 
afspraken gemaakt over eventuele verkeersmaatregelen bij de in- en uitritten 
van de bouwwegen op de openbare weg. De medewerkers van de aannemers 
houden zich aan de verkeersregels en passen hun rijgedrag aan als de situatie 
daarom vraagt. Toch is het ook belangrijk om als automobilist, (brom)fietser en 
wandelaar altijd alert te zijn in de buurt van de werkzaamheden. Vrachtauto's 
hebben namelijk dode hoeken. Dat is de ruimte rond een vrachtauto waarvan 
de chauffeur niets kan zien. 

Tips!
Komt u in de buurt van vrachtverkeer? Zorg dan altijd voor oogcontact. Als u 
de chauffeur ziet, ziet hij u ook.  Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een 
vrachtauto langs. Ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf 
er ruim achter. Twijfelt u of de chauffeur u heeft gezien? Neem dan geen risico 
en laat de vrachtauto voorgaan, ook al hebt u voorrang. 

Vraag uzelf altijd af: ‘ben ik in beeld?’ Ziet u een onveilige verkeerssituatie? 
Meld het dan direct bij de aannemer via de projectlijn: 0800-4000068. 

Wilt u op de hoogte blijven van de bouw van de nieuwe hoogspanningsver-
binding? Kijk op www.zuid-west380kv.nl/west, volg de projectpagina op 
Facebook  of download de TenneT BouwApp op uw mobiel! 

ACTIE VRIJWILLIGERSHUIS: GEEF EEN STEUNTJE IN DE RUG

Door corona hebben meer mensen dan ooit een steuntje in de rug nodig. In de donkere wintermaanden 
komen we minder vaak buiten en nu er veel gesloten blijft, is een ontmoeting in dorpshuis, clubhuis of 
café er ook niet bij. In de decembermaand zagen we enorm veel mooie initiatieven in alle dorpen van 
de gemeente. Er werden kaartjes bezorgd, tekeningen door schoolkinderen gemaakt en er werd lekkers 
rondgebracht (zoals de oliebollenactie van de Seniorenraad). Geweldig! Maar de winter is nog niet voorbij 
en daarom roept Het VrijwilligersHuis op om mensen op te geven die een opstekertje kunnen gebruiken.

Het VrijwilligersHuis gaat deze mensen namelijk in het zonnetje zetten. Hoe en wat, dat is nog een verras-
sing! Eind februari zal dit in elk geval plaatsvinden. Geef daarom vóór 22 februari iemand op die het wel 
kan gebruiken. Opgeven kan door de naam, adres en waarom deze persoon dit verdient te mailen naar 
info@vrijwilligershuis.nl of deze gegevens door te bellen: 0113 - 31 19 99. alleen  samen  krijgen we 

corona onder controle
Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/avondklok 
of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

CHAT VEILIG THUIS TIJDENS PERIODE 
AVONDKLOK OOK ’S AVONDS 
BEREIKBAAR

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis 
landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, 
omstanders en plegers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari 
tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur 
chatten met een medewerker van Veilig Thuis. De 
chat is te vinden via www.veiligthuis.nl. Het lan-
delijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies 
en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week bereikbaar.

OUD PAPIER ÉÉN UUR EERDER 
OPGEHAALD 

In verband met de avondklok wordt het oud 
papier overal 1 uur eerder opgehaald. Dit geldt 
met ingang van woensdag 27 januari voor alle 
avondroutes en is geldig voor de duur van de 
avondklok.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT

Op 18 december 2020 is een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen 
van v. Zeelands Roem gelegen aan Zaaidijk 1 in 
's-Gravenpolder. 
Het betreft een melding voor het exploiteren van 
een teckelfokkerij.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewer-
ker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 
0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT200624.
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Geweld stopt 
niet vanzelf


