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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

NIEUWE AFVALROUTES
Tip 2: let op de aparte inzameldag plastic
Per 1 januari zijn de huisvuilroutes
gewijzigd. Het plastic wordt nu niet meer
tegelijk opgehaald met de grijze container.
Kijk dus goed naar uw persoonlijke
afvalkalender: hierop staan alle ophaaldata
voor uw adres vermeld, dus ook de aparte
ophaaldag voor plastic. Voorkom hierdoor
onnodig zwerfafval.
Zie ook www.borsele.nl/afval.

OMGEVINGSVERGUNNING
Er zijn in de maand december meldingen op
het gebied van omgevingsvergunningen op de
onderstaande adressen:
•	Oude Dierikpolderweg 1, Baarland
•	Prinses Margrietstraat 52, Nieuwdorp
•	Buizerdhof 6, Heinkenszand
•	Werrilaan 45, ’s-Heerenhoek
•	Hoefbladstraat ongenummerd, Heinkenszand
•	Dorpsstraat 102 A, Heinkenszand
•	Korenweg 24, Lewedorp
•	Zeedijk 16, Borssele
•	Noordstraat Kad. B3081, Borssele
•	Boerendijk 3, Heinkenszand
•	Havenstraat 22, Hoedekenskerke
•	Hoefbladstraat (kavel Wilg), Heinkenszand
•	Groeweg, 's-Gravenpolder
•	Zuidweg (kad X1176) Nisse
Voor de officiële publicatie verwijzen wij u naar de
publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 29 november 2017 is een melding
ontvangen van vdH. Montage, gelegen aan
Noordland 23 in Heinkenszand. Het betreft een
melding voor het starten van een bedrijf voor de
productie van prefab dakkappellen. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT170647.
Op 18 december 2017 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen aan
Kamerpolderdijk 12 in Oudelande. Het betreft
een melding voor de tijdelijke opslag van 100
ton paardenmest. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT170674.
Inlichtingen voor bovenstaande meldingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096.
Op 4 januari 2018 is een melding ontvangen
van Timmerfabriek De Mol B.V. Het betreft een
melding voor het starten van een timmerfabriek,
gelegen aan de Schouwersweg (sectie Z,
nummer 1200) in Heinkenszand. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT180005.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6
51206349.

CULTURELE RAAD BORSELE
W. Berkelaar winnaar fotowedstrijd
‘Mensen in Borsele’ december 2017
De laatste winnaar van de fotowedstrijd ‘Mensen in Borsele’ 2017 is
bekend. De jury koos voor de foto van W. Berkelaar: drie loze vissertjes
‘over de dijk’ in Heinkenszand. De foto is vanuit een mooi perspectief
genomen en de vredige belichting past helemaal bij het onderwerp. Met
deze foto wint W. Berkelaar een waardebon van € 25,-. Ook dingt zij
mee naar de jaarprijs van € 300,-.
Binnenkort komt de jury bij elkaar om uit alle maandwinnaars de jaarwinnaar te kiezen. Deze zal
in de loop van het voorjaar bekend worden gemaakt.
Ook in 2018 organiseert de Culturele Raad in samenwerking met de Gemeente Borsele weer
een fotowedstrijd. Het thema voor 2018 is ‘Borsele in al haar kleuren’.
Borsele is een veelzijdige gemeente. Er is mooie natuur, maar ook industrie. Er zijn rustige
gebieden en ook 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.
Amateur of professional, jong of oud? Iedereen mag meedoen aan de wedstrijd. Deelname is
gratis. Voorwaarde is wel dat de foto duidelijk herkenbaar in onze gemeente moet zijn gemaakt.
Meedoen is eenvoudig. U kunt uw foto’s gemakkelijk insturen via de website
cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd. Ook de uitgebreide wedstrijdvoorwaarden kunt u hier
nalezen.

VERLEENDE
STOOKONTHEFFING(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borsele maken bekend dat de volgende
ontheffingen zijn verleend op grond van artikel
10.63, tweede lid, Wet milieubeheer betreffende
het in artikel 10.2, eerste lid, (Wm) en op
grond van artikel 5.34 lid 3 van de Algemene
plaatselijke verordening 2011 gestelde verbod
voor het zich ontdoen van afvalstoffen door
deze buiten de inrichting te verbranden voor:
8 januari 2018, de heer J.Maas (Oranjevereniging
Oudelande), het houden van een kampvuur in
week 4 2018 aan de Stationsstraat 8 (ijsbaan)
te Oudelande.
8 januari 2018, Stichting Scout bij Nacht
Doormangroep, het houden van kampvreugdevuren gedurende het jaar 2018 aan ’t
Dijkje 1 te Heinkenszand.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de datum waarop de ontheffing aan de
aanvrager is bekendgemaakt tegen het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Borsele. Ook kan bij de
Voorzieningenrechter
van
de
rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
postbus 90006, 4800 PA Breda een voorlopige
voorziening worden gevraagd. Voor alle
duidelijkheid wordt erop gewezen dat de datum
waarop de ontheffing aan de aanvrager bekend
is gemaakt , bepalend is voor de termijn van
zes weken en niet de verschijningsdatum van
de Bevelandse Bode. Meer informatie over het
indienen van een bezwaarschrift vindt u op
www.borsele.nl/bezwaarschrift.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID
MINDERVALIDEN
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 19 december 2017 besloten tot het
instellen van een parkeergelegenheid voor
mindervaliden op de volgende plaatsen:
1.	Everingestraat (ter hoogte van huisnummer
18) te Borssele;
2.	Robiniahof (ter hoogte van huisnummer 2)
te ’s-Gravenpolder.
De parkeergelegenheid zal op beide locaties
worden aangeduid met een bord E6,
gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld in het

SNEL INTERNET IN HET BUITENGEBIED
Surfen,
mailen,
Netflixen,
huiswerkprogramma’s, de boekhouding, zorg op
afstand… steeds meer gebeurt er digitaal en
dat zal in de toekomst alleen nog maar verder
toenemen. Een goede internetverbinding is
dan ook onmisbaar. Echter, in het buitengebied
laat dit nog te wensen over.
Vast-draadloze techniek
Door de toepassing van een nieuwe techniek

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Spectra Voorronde om 19.30 uur
2e hands carnavalskledingbeurs, vrijdag van 16.00-20.00 uur
en zaterdag van 10.00-12.00 uur
Kwartettenbal
Blijspel 'Gooi maar voor de leeuwen' door toneelvereniging Schrabbekercke
Inloop vanaf 19:00 uur, start voorstelling 19:30 uur
Wil Houtermans en Carla Wintraaken (schilderijen)
Snuffelmarkt, 09.00-14.00 uur. Gratis entree
Kindercarnaval, 15.00-17.00 uur
Carnaval
Carnaval
Carnavalsoptocht Pikpotters van 14.00-16.00 uur
Kinderoptocht Paerehat, 14.30 uur
Carnavalsoptocht van 14.00-15.30 uur
Carnaval
Carnavalsoptocht
Spectra Voorronde om 19.30 uur
Lammetjesdagen van 10.00-17.00 uur
Meer info: www.geitenkaasboerderijpollehof.com

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.
De inzage en bezwaartermijn is van 8 januari
2018 tot en met 12 februari 2018. Het besluit ligt
ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken
van de gemeente Borsele en op de website van
de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen
schriftelijk, gemotiveerd bezwaar maken
bij het college van B&W van de gemeente
Borsele. Voor meer informatie kunt u terecht
bij de heer B. Vleugel, 0113-238 414. Email:
bvleugel@borsele.nl.

Locatie
De Klomp Ovezande
de Jeugdhoeve 's-Heerenhoek

Datum
19 januari
19 en 20 januari

de Zandlôôper Lewedorp
verenigingsgebouw Versvliet
's-Heer Abtskerke
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
De Zandlôôper Lewedorp
‘t Kraaienist (Lewedorp)
Pikpot (Kwadendamme)
Pikpot (Kwadendamme)
’t Paerehat (’s-Heerenhoek)
‘t Kraaienist (Lewedorp)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
De Klomp Ovezande
Geitenkaasboerderij Pollehof
Kwadendamme

20 januari
26 en 27 januari
31 januari t/m 24 februari
3 februari
9 februari
9 t/m 11 februari
9 t/m 11 februari
10 februari
10 februari
10 februari
9 t/m 12 februari
11 februari
23 februari
24 februari

kan nu ook in het buitengebied van Borsele
snel internet beschikbaar komen. Onder
snel internet wordt een downloadsnelheid
van minimaal 30 Mbit/sec verstaan.
Een aantal bedrijven werkt momenteel
aan de ontwikkeling van zo’n vastdraadloze internetverbinding, waaronder
Skyline-Telecom, Skylinq en Delta (i.s.m.
Greenet). Door deze techniek komt ook op
adressen in het buitengebied, waar geen
kabel ligt, toch hoogwaardig breedband
beschikbaar.
Subsidie in de aansluitkosten
Samen met de Provincie Zeeland hebben we
een subsidieregeling opengesteld waardoor
u tot € 200,- van de aansluitkosten vergoed
kunt krijgen. U moet daarvoor gevestigd zijn
op een adres in het buitengebied waar nu
geen snel internet is (minder dan 30 Mbit/sec).
Tevens moet u een overeenkomst sluiten met
een provider die een downloadsnelheid van
minimaal 30 Mbit/sec garandeert en voldoet
aan de criteria in de subsidieregeling.
Informatie
Voor
informatie
over
providers
en
subsidiemogelijkheden kunt u surfen naar
www.heelzeelandbreedband.nl. U kunt
ook contact opnemen met een van onze
medewerkers: Mariska van Nieuwenhuijzen
of Lowie Mangnus, tel. (0113) 238465. Zij zijn
ook bereikbaar via e-mail: mvn@borsele.nl
of lmangnus@borsele.nl.

V E R V O L G P A G I N A

RAADSBIJEENKOMST 25
JANUARI 2018
18.00 - 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming
en de advisering over de werkwijze van de
raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden op
www.borsele.nl.
19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het
gemeenteraadsspreekuur gehouden in het
gemeentehuis in Heinkenszand. Tijdens
het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek
voor te leggen aan raadsleden. Per partij
is er één (raads)lid aanwezig. Er wordt een
verslag gemaakt van het spreekuur. Om
organisatorische redenen dient u vóór 25
januari 2018, 12.00 uur een afspraak te maken
bij Bianca Vermeulen (0113) 238375.
20.00 uur fractievergaderingen

W W W . B O R S E L E . N L

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit
van 19 oktober 2017, kenmerk IenM/BSK2017/251640, met toepassing van artikel
90, tweede, derde en vierde lid van de Wet
geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die
de gevels van woningen gelegen aan de weg
’s-Heerenhoeksedijk in de gemeente Borsele,
vanwege de weg ’s-Heerenhoeksedijk mogen
ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van
de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd
besluit de maatregelen vastgesteld die strekken
tot het terugbrengen van de geluidsbelasting,
vanwege de weg ’s-Heerenhoeksedijk, binnen
de woningen voor zover niet wordt voldaan
aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet
geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43
dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag
liggende stukken liggen met ingang van 18
januari 2018 gedurende de bezwaartermijn ter
inzage bij:
•	het gemeentehuis van de gemeente Borsele
te Heinkenszand gedurende maandag tot
en met donderdag van 8:30 tot 16:00 uur en
vrijdag van 8:30 tot 12 uur én;
•	
het
Bureau
Sanering
Verkeerslawaai
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht
u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen
maken dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering
Verkeerslawaai (0348 - 487 450).
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken
woningen met de daarbij vastgestelde
ten hoogste toelaatbare waarde van de
geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze
termijn vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit door middel van publicatie
bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur
Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

en

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.

