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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maak afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

SABEWA ZEELAND VERSTUURT
BELASTINGAANSLAGEN 2021
Tussen 22 en 26 februari 2021 ontvangen
inwoners van de gemeente Borsele de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag
voor zowel de gemeentelijke belastingen als de
waterschapsbelastingen.
Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus
Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan
ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de
Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de
Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.
Vragen over uw aanslagbiljet
Meer informatie over de belastingaanslag vindt
u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op de
website www.sabewazeeland.nl. Als u vragen heeft
over uw belastingaanslag of het niet eens bent met
uw aanslag, kunt u contact met Sabewa opnemen.
U kunt uw vraag stellen via een contactformulier
op de website. Daarnaast zijn zij op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09:00 – 13:00 uur via
telefoonnummer 088-9995800.

AGENDA RAADSVERGADERING

KOM JIJ DE CULTURELE RAAD OF WERKGROEP VERSTERKEN?

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele
te houden op donderdag 4 maart 2021
om 20.00 uur. Het is een digitale vergadering en is live te volgen via https://borsele.
gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/
Gemeenteraad/2021/04-maart/20:00.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering
dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren
aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam,
telefoonnummer en onderwerp.

Draag je kunst en cultuur een warm hart toe? Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers culturele activiteiten in Borsele te organiseren? Dan is de Culturele Raad Borsele of de werkgroep van
de Culturele Raad iets voor jou! Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bij willen
dragen aan een bloeiend cultureel leven in onze gemeente.

1.		 Opening
2.		 Spreekrecht publieke tribune
3.		Vaststelling van de agenda / orde van de
vergadering
4.		 Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.		Voorstel tot het instemmen met de resultaten van het kerntakenonderzoek
6.		Voorstel om in te stemmen met het aanvragen van een bijdrage in de kosten
voor opsporing en ruiming niet-gesprongen conventionele explosieven bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
7.		 Voorstel om:
		 - kennis te nemen van het Zeeuws
Deltaplan aanpak Discriminatie;
		 - in te stemmen met de uitvoering van het
Borsels Pamflet Anti Discriminatie
8. Voorstel om:
		 - kennis te nemen van de koopovereenkomst voor de aankoop van de voormalige pastoriewoning met bijbehorende
grond;
		 - in te stemmen om de totale aankoopsom, voor de aankoop van de voormalige
pastoriewoning ten laste te brengen van
door u eerder ter beschikking gestelde
financiële middelen voor het masterplan
Nieuwdorp
9.		Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de programmabegroting 2021
10. Vragenuurtje
11. Sluiting
Heinkenszand, 16 februari 2021
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

De Culturele Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd
over het te voeren gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en verleent subsidies voor culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten van muziekvereniging Euterpe, het Kerkje van Ellesdiek,
Theaters aan Zee en de culturele activiteit van de jaarmarkt in Borsele.
De werkgroep van de Culturele Raad heeft vooral een uitvoerende taak. Zij organiseert tal van culturele
evenementen en activiteiten, zoals onder meer het jaarlijkse cultuurfestival Oeljebroelje, Kleinkunst
op Stoom en vorig jaar de amateur kunstwedstrijd 'Hrôôs op Borsele'. Dit doet ze in samenwerking en
met steun van vele vrijwilligers.
Wil je meer over al die activiteiten weten, kijk dan even rond op deze website. Alvast kennismaken
met onze vrijwilligers? Neem dan een kijkje onder het kopje https://www.cultureleraadborsele.nl/
over-ons/.
Het werk voor de Culturele Raad neemt niet al te veel tijd in beslag, maar het levert je wel veel op. Het
is heel afwisselend werk dat je met een klein team van andere enthousiaste mede-inwoners uit de
gemeente Borsele uitvoert. Je doet nieuwe en interessante contacten op met mensen en organisaties.
En zelf een bijdrage leveren aan activiteiten waar anderen plezier aan beleven geeft veel positieve
energie.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, stuur dan een mail naar
cultureleraad@borsele.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Dook
Noij (voorzitter Culturele Raad; tel: 06-38056319) of met Lotje Koster (voorzitter
werkgroep Culturele Raad; tel: 06-24527907). We informeren je graag over onze
activiteiten.

VRIJWILLIGERSHUIS / MANTELZORGREGISTRATIE
Mantelzorger? Laat u registreren!
Als mantelzorger zorgt u voor uw partner, familielid, buurman/vrouw, kind of vriend(in). U heeft
hiervoor niet gekozen; dit is u overkomen omdat u
een emotionele band heeft met degene waarvoor
u zorgt. Deze zorg kunt u niet zomaar beëindigen en kan fysiek en/of emotioneel zwaar zijn.
Het VrijwilligersHuis kan u hierbij ondersteuning
bieden. U kunt hier terecht voor informatie en
advies of een aanvraag plaatsen voor een vrijwilliger die de mantelzorgtaken tijdelijk even overneemt zodat u zich kunt ontspannen.
Laat u registreren als mantelzorger!
Door opname in het mantelzorgbestand van de
gemeente Borsele wordt u op de hoogte gehouden

van alle ontwikkelingen en activiteiten die vanuit
het VrijwilligersHuis voor u als mantelzorger
worden georganiseerd. Denk hierbij aan uitnodigingen voor cursussen, themabijeenkomsten en
mantelzorgdagen. Daarnaast ontvangt u tweejaarlijks een uitnodiging voor een leuke verwendag: de
dag van de Mantelzorg.
Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke mantelzorgtaken dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.
VrijwilligersHuis
Poelvoordestraat 1
4431 BP ’s-Gravenpolder
T. 0113-311999
E. info@vrijwilligershuis.nl

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op WWW.OFFICIELEBEKENDMAKINGEN.NL

