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Wist u dat Borsele een heuse beeldenroute kent? In 15 kernen van onze gemeenten staan kunstwerken die 
gemaakt zijn door professionele kunstenaars. Samen vormen zij de route “Wankel evenwicht”. Een verwij-
zing naar het steeds opnieuw vinden van de relatie tussen mens en wereld. Op onze website 
vindt u alle informatie over de kunstwerken, waar ze staan en wie ze gemaakt hebben. Leuk 
nu het mooier weer wordt om eens een fietstochtje langs deze kunstwerken te maken. 
Kijk op www.cultureleraadborsele.nl/beeldenroute-borsele.

BEELDENROUTE WANKEL EVENWICHT

  
 
  
 

Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven we in lockdown en zijn 

niet-essentiële winkels tot en met in ieder geval 2 maart gesloten.

Veilig winkelen

Klachten of in quarantaine? 
Blijf thuis.

Houd afstand en draag een 
mondkapje.

Bereid je voor, maak een 
boodschappenlijstje.

Winkel ’s ochtends of 
doordeweeks.

Ga alleen en vooral naar 
winkels dichter bij huis.

 .

Gesloten

Niet-essentiële winkels

Niet-medische contactberoepen, 
zoals kappers en beautysalons

Sluitingstijden

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur.

Geen alcoholverkoop na 
20.00 uur.

Bestellen en a�alen

Vanaf 10 februari is bestellen

en a�alen van producten bij

niet-essentiële winkels

toegestaan.

Wat is nog wel open?

Winkels hoofdzakelijk gericht 
op (meer dan 70% van omzet):

•  Levensmiddelen: eten en drinken

•  Drogisterijartikelen: zel�ulpgenees-           
    middelen, persoonlijke verzorgings- 
    artikelen (exclusief cosmetica en 
    parfums) en schoonmaakmiddelen

•  Diervoeding  en -benodigdheden

•  Apotheken

•  Opticiens en audiciens

•  Thuiszorgwinkels

•  Wasserijen en stomerijen

•  Groothandels (business-to-business)

•  Winkels buiten voor uitsluitend 
    bloemenverkoop

•  Tankstations  

Warenmarkten voor levensmiddelen   

             Functies bij winkels:

•  Servicepunten voor het ontvangen en 
    verzenden van brieven en postpak-
    ke�en

•  Locaties voor reparatie en onderhoud, 
    zoals schoenmaker en autogarages
    Verkoop is niet toegestaan.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen

            Zakelijke dienstverlening, zoals:

Banken, makelaars en notariskantoren

9 februari 2021

Winkels die overwegend 
levensmiddelen verkopen 
sluiten om 20.45 uur.

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok

Avondklok

• Bezorgen is mogelijk.

• Bestellen en a�alen kan vanaf    
   10 februari.
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Meer weten over de verkiezingen?
Wilt u weten in welk stembureau u kunt stemmen 
of wilt u online een kiezerspas aanvragen? 

Ga dan naar www.borsele.nl/verkiezingen. 
Liever telefonisch contact? Bel dan naar team 
Burgerzaken via 0113 – 238 383.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook 

perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo per 
1 maart gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.

Binnen: sportaccommodaties
dicht.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en maak en 
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

.
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Tweede Kamerverkiezing 
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem 
uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing. 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 
u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder 
andere door alle stembureaus volgens strikte 
hygiëneregels en richtlijnen in te richten.

3 dagen stemmen
Speciaal voor risicogroepen openen we al op 15 
en 16 maart twee stembureaus in de gemeente 
Borsele; een in Heinkenszand (De Stenge) en een 
in 's-Gravenpolder (Dorpshuis). 

Op 17 maart kunt u in elk dorp uw stem uitbren-
gen. Kijk op uw stempas voor uw stembureau. Ga 
naar het aangegeven stembureau ter versprei-
ding van de kiezers en om lange wachttijden te 
voorkomen.

Wilt u liever niet naar het stembureau? Dan kunt u 
iemand anders machtigen om te gaan stemmen. 
Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen daarnaast de 
mogelijkheid om per brief te stemmen.

Stempas
Eind februari ontvangt u uw stempas. Bent u uw 
stempas kwijt, is de stempas beschadigd of heeft  
u geen stempas ontvangen? Vraag online een ver-
vangende stempas aan of neem contact op met 
team Burgerzaken via burgerzaken@borsele.nl
of 0113- 238 383. De vervangende stempas moet u 
voor 12 maart 17.00 uur aanvragen. Neem naar de 
afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

INFORMATIE OVER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

Stemmen per post
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen deze ver-
kiezing per brief stemmen. Zij ontvangen een 
zogenoemde stempluspas in de brievenbus.

Briefstempakket
Bent u 70 jaar of ouder dan ontvangt u naast uw 
stempluspas voor 11 maart een briefstempakket 
waarmee u per brief kunt stemmen. In het brief-
stempakket zit een briefstembiljet, een envelop 
met de tekst ‘briefstembiljet’, een retourenvelop 
en uitleg over hoe u kunt briefstemmen.

Briefstem opsturen of inleveren
U kunt uw briefstem in een PostNL brievenbus 
doen. Dit kan tot 12 maart 17.00 uur.
Daarnaast kunt u de briefstem ook inleveren 
op het afgift epunt van onze gemeente. Dit is de 
receptie van het gemeentehuis (Stenevate 10, 
Heinkenszand). Ons afgift epunt is geopend op 10, 
11, 12, 15 en 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur, en 
op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om uw stem uit te brengen op 
het stembureau op 15, 16 of 17 maart.

Stemmen in een andere gemeente
Het is mogelijk om in een andere gemeente te 
stemmen. U heeft  dan een kiezerspas nodig. 
Zodra de stempassen op de deurmat vallen, kunt 
u de kiezerspas online aanvragen of een afspraak 
maken bij team Burgerzaken. De kiezerspas moet 
u voor 12 maart 17.00 uur aanvragen. Neem naar 
de afspraak uw stempas en een geldig identiteits-
bewijs mee.

Machtigen
Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de ver-
kiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten 
stemmen met een machtiging (een volmacht). 
De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere 
kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de 
volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengen.

U kunt iemand op twee manieren machtigen:
•  U vult de achterkant van de stempas in. De 

gemachtigde neemt uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee naar het stem-
bureau. De gemachtigde moet in de gemeente 
Borsele zijn/haar en uw stem uitbrengen.

•  Vraag online een machtiging aan of neem 
contact op met team Burgerzaken via 

  burgerzaken@borsele.nl of 0113 238 383. 
Deze volmacht kunt u ook geven aan een kiezer 
uit een andere gemeente.

Op donderdag 11 maart aanstaande vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats over het thema 
Volkshuisvesting en een presentatie van Jong Borsele. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur.
Op het moment van publiceren is het i.v.m. de coronamaatregelen niet duidelijk of deze bijeenkomst 
digitaal, dan wel voor de raadsleden 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/maart/11

De bijeenkomst start om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 11 MAART 2021
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 V E R V O L G P A G I N A W W W . B O R S E L E . N L

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

E-mailservice bekendmakingen 
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. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Op 11 februari 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van de 
heer A. Vlagsma gelegen aan Tolhoekweg 2 in  
Oudelande. Het betreft een melding voor het 
kleinschalig houden van vleeskoeien (4 stuks 
zoogkoeien ouder dan 2 jaar en 4 stuks vrou-
welijk jongvee tot 2 jaar) met de daarbij beho-
rende opslag van voer en mest. Indien daaraan 
behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden 
ingewonnen bij C. Mulders,  medewerker van 
RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. 

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210109.

Op 10 februari 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van A.M.A. 
Steijn en C.A. Bal gelegen aan Slabbekoornsedijk 
3 in Kwadendamme. Het betreft een melding 
voor het uitbreiden van de huisvesting voor 
arbeidsmigranten.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, 
medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 51205993.

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210104.

TOEPASSING BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

De burgemeester van de gemeente Borsele 
maakt bekend dat met ingang van donderdag 
11 maart 2021 tot en met woensdag 24 maart 
2021 het verzoek van TenneT TSO B.V. (TenneT) 
aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedu-
rende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeen-
tehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 
KB, Heinkenszand.

Dit betreft een verzoek om met toepassing 
van de Belemmeringenwet Privaatrecht de 
rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen 
voor de aanleg en instandhouding van een hoog-
spanningsverbinding Zuid-West 380kV – West 
Borssele - Rilland in de gemeenten Kapelle, 
Reimerswaal en Borsele.

Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken 

geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 
– 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdag-
ochtend van 08:30 – 12:00 uur. In verband met de 
coronamaatregelen vragen wij u om voor het inzien 
van stukken van tevoren telefonisch een afspraak 
te maken wanneer u de stukken in wilt zien, 
zodat deze alvast voor u kunnen worden klaarge-
legd. U kunt daarvoor contact opnemen met het 
team Informatiebeheer en Ondersteuning via het 
algemene telefoonnummer 0113-238383.

Vanwege de maatregelen tegen verdere versprei-
ding van het Covid-19-virus kunnen de stukken ook 
digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres 
CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens 
een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen 

bezwaren worden ingediend en kan overleg worden 
gepleegd met de verzoeker TenneT.

In verband met de maatregelen tegen versprei-
ding van het Covid-19-virus zal de zitting digitaal 
worden gehouden op donderdag 25 maart 2021. U 
wordt verzocht uiterlijk op maandag 22 maart 2021 
kenbaar te maken dat u op genoemde datum uw 
bezwaren naar voren wenst te brengen. 
Dit doet u door een e-mail te versturen naar 
CDLoketBP@rws.nl. U krijgt vervolgens een uitno-
diging per e-mail voor het bijwonen van de digitale 
zitting.

De rechthebbenden van de kadastrale percelen 
worden schriftelijk in kennis gesteld.

Heinkenszand, 3 maart 2021


