
Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Afval & oud papier

’ Op vrijdag 23 augustus wordt oud papier  
 opgehaald in Valthermond

’ Op zaterdag 24 augustus wordt
 oud papier opgehaald in Ees, Eesergroen,  
 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Odoorn en  
 Valthe.  

’ Deze week (19 – 23 augustus) wordt
 de groene container geleegd.
 Volgende week (26 – 30 augustus)
 wordt het PMD-afval ingezameld.

% www.borger-odoorn.nl/afval

% Gemeente Borger-Odoorn

Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (op werkdagen van 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren: 
06 53 72 94 53

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis

Hoofdstraat 50, Exloo

Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
Maandag  8.30-16.30 uur
Dinsdag  8.30-16.30 uur
Woensdag  8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag  8.30-12.00 uur

Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Openingstijden  
Dinsdag  13.00-16.00 uur
Woensdag  13.00-16.00 uur 
Donderdag  13.00-16.00 uur 
Vrijdag  13.00-16.00 uur 
Zaterdag  19.00-14.00 uur

Contact

Week 34 | 2019

Exloo  |  20 augustus 2019  $% www.borger-odoorn.nl

’ Al onze bekendmakingen vindt u in ons digitale gemeenteblad via www.borger-odoorn.nl/ 
 bekendmakingen. Deze digitale bekendmakingsteksten zijn leidend.

’ Op www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice of de app  
 downloaden. U wordt dan automatisch geïnformeerd over bekendmakingen in uw buurt.

’ Een aantal bekendmakingen, bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, publiceren wij nog 
 volledig in deze gemeenterubriek.

’ Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de bekendmakingen na het maken
 van een afspraak inzien bij ons Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

O�  ciële bekendmakingen: berichten over uw buurt
Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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%

Die ballon gaat niet op!
Alternatieven voor het vieren van een 
feestje zonder ballonnen op te laten:

’  bellen blazen 
’  vliegers oplaten
’  lampionoptochten
’  feesttoeters
’  wapperen met linten
’  gekleurde pinata’s
’ ballonnen ophangen i.p.v. loslaten

Een groot gedeelte van opgelaten bal-
lonnen komt in de natuur terecht. Daar-
om vragen we u om hier rekening mee te 
houden.

% www.dieballongaatnietop.nl

Jouw droomhuis
in Borger?

www.borger-odoorn.nl/
Daalkampen

Trouwplannen? Lees meer op
www.borger-odoorn.nl/trouwen

In gesprek

Voor meer informatie kunt u terecht bij Githa Klunder, T. 0591 53 54 74 of E. g.klunder@borger-odoorn.nl

Waar
en wanneer

van 19.30 - 21.30 uur
inloop vanaf 19.15 uur.
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Aanmelden bij gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl
In uw e-mail graag aangeven welke bijeenkomst u bij wilt wonen
en met hoeveel personen u komt.

16 september
MFA ‘t Hunzehuys

Borger

18 september
MFA Noorderbreedte

Nieuw-Buinen

9 september
Dorpshuis

Exloo

11 september
MFA ‘t Brughuus
Valthermond

Waar gaan we de aankomende jaren met elkaar mee aan slag op het 
gebied van sport, bewegen en gezonde omgeving om onze dorpen 
nog beter, aangenamer en levendiger te maken? Daarover gaan we 
graag met u in gesprek tijdens bijeenkomsten bij u in de buurt.

In onze dorpen gebeurt veel op het gebied van bewegen, sport en buiten-
spelen. Dat willen we graag zo houden en mogelijk uitbreiden. Bewegen is 
leuk, maar kan nog meer opleveren. Denk aan gezelligheid en ontspanning, 
saamhorigheid, gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en erbij horen
en een gezonde ontwikkeling van onze kinderen.
Wij willen in onze gemeente samen met organisaties en verenigingen, 
ondernemers, vrijwilligers, professionals en inwoners een Lokaal Sport en 
Gezondheidsakkoord maken, omdat we geloven in de kracht van sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl.

Daarom nodigen we u graag uit om hier samen een start mee te maken.

Denk mee over het lokale
sport- en gezondheidsakkoord
in Borger-Odoorn!

Uitnodiging


