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Tel. (0113) 238383
E-mail: publicatie@borsele.nl
Redactie gemeenteraad
raadsgriffier, Tel. (0113) 238440
GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad,
College van Burgemeester en Wethouders,
commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur
Maandag- en
13.30 uur - 16.00 uur
woensdagmiddag
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.
OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

INZAMELING KERSTBOMEN

RAADSBIJEENKOMST

Jongens en meisjes: jullie kunnen weer extra zakgeld verdienen!
Voor elke ingezamelde boom ontvang je € 0,50.

Op 5 januari 2018
raadsbijeenkomst plaats.

Zoals voorgaande jaren kunnen jullie weer kerstbomen inzamelen.
Wij gaan de bomen weer versnipperen en de snippers gebruiken in de plantsoenen.
De kerstbomen kunnen bij onderstaande inzamelplaatsen worden ingeleverd op:

CULTURELE RAAD BORSELE

-

parkeerterreintje naast brandweerkazerne
Plein
parkeerplaats sportveld
dorpshuis Zomerstraat
sporthal Klimopplein
kerk
school/sportveld
gemeentewerkplaats
parkeerplaats verenigingsgebouw
parkeerplaats sportveld
verenigingsgebouw
parkeerplaats sportveld
dorpshuis
grasdriehoek tegenover verenigingsgebouw
parkeerplaats Schuttersstraat naast glasbak

Kerstbomen die nog in een verpakkingsnet zitten, worden níet geaccepteerd!
De medewerkers van de afdeling Buitendienst wensen jullie veel succes met de inzameling.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 8 juni 2017 is een melding ontvangen van de
gemeente Borsele, adres gelegen aan Stenevate
9A te Heinkenszand. Het betreft een melding

voor het aanbrengen van een airconditioninginstallatie in de trouw- en raadszaal van de
gemeente Borsele. Inlichtingen kunnen worden

ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51208096. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT170352.

ONTWERPBESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING STENEVATE 6 HEINKENSZAND
Burgemeester en wethouders van Borsele
zijn voornemens om op grond van artikel 2.33
tweede lid onder b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht over te gaan tot
intrekking van een vergunning ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor het
oprichten van een inrichting voor het huisvesten
van een politieteam en het opslaan van
vuurwerk en munitie op de locatie Stenevate 6
in Heinkenszand.
Het ontwerpbesluit ligt (digitaal) ter inzage
van 4 januari tot en met 1 februari 2018 bij de
publieksbalie van de gemeente Terneuzen,

Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot
en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur én bij
de afdeling publiekszaken van de gemeente
Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30
uur.
Een ieder kan tot en met 1 februari
2018,
schriftelijk,
zienswijzen
over
de
ontwerpvergunning indienen bij RUD Zeeland,
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan
worden verzocht om persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. In deze periode kunnen ook
mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Hiervoor wordt gelegenheid
telefonische afspraak.

geboden

er

geen

Fotowedstrijd 2018
'Borsele in al haar
kleuren'
Ook voor 2018
organiseert de Culturele
Raad Borsele in
samenwerking met de
gemeente weer een
fotowedstrijd. Thema voor 2018 is ’Borsele
in al haar kleuren‘. Borsele is een veelzijdige
gemeente. Er is mooie natuur en industrie.
Er zijn rustige gebieden en veel leuke
activiteiten. Borsele is een prettige gemeente
om te wonen, maar ook aantrekkelijk voor
toeristen. Ook de jaargetijden zorgen ieder
kwartaal voor bijzondere schouwspelen.
Kortom, 'kleurrijk' genoeg voor het maken
van mooie foto’s.

Woensdagmiddag 10 januari 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
Baarland		
Borssele		
Driewegen
Ellewoutsdijk
‘s-Gravenpolder
‘s-Heer Abtskerke
‘s-Heerenhoek
Heinkenszand
Hoedekenskerke
Kwadendamme
Lewedorp
Nieuwdorp
Nisse		
Oudelande
Ovezande

vindt

na

Enkel belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over
het ontwerpbesluit en de adviseurs die advies
hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit
kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevr. G.A. Vos - Kwekkeboom tel. 06-51206139
van RUD Zeeland. Het ontwerpbesluit staat
geregistreerd onder nummer W-IOV170027.

Deelname
Iedereen vindt andere onderwerpen en
beelden interessant. Wij zijn benieuwd wat
uw invalshoek van de gemeente Borsele is.
Amateur of professional, jong of oud?
Iedereen mag aan de wedstrijd meedoen.
Deelname is gratis. Voorwaarde is wel,
dat de foto herkenbaar in onze gemeente
gemaakt moet zijn.
Wat valt er te winnen?
De jury kiest elke maand een winnaar uit
de inzendingen van de betreffende maand.
Deze wordt beloond met een waardebon van
€ 25.
Begin 2019 kiest een jury van deskundigen
uit alle maandwinnaars een jaarwinnaar.
Deze wordt beloond met een waardebon van
€ 300.
Meedoen?
Meedoen is eenvoudig. U kunt uw foto’s
gemakkelijk insturen via de website
www.cultureleraadborsele.nl/
fotowedstrijd. Ook de uitgebreide
wedstrijdvoorwaarden kunt u hier nalezen.

