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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

AANVRAAG OM REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
N.V. ELEKTRICITEIT
PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ
ZUID-NEDERLAND EPZ
Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij op 1 februari 2018
een aanvraag hebben ontvangen voor een
omgevingsvergunning van N.V. Elektriciteit
Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ.
Hierop is de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing. De aanvraag heeft betrekking
op diverse milieu-neutrale wijzigingen binnen
de inrichting. Deze aanvraag ligt niet ter inzage,
maar kan op verzoek wel worden ingezien.
Als een bezwaarschrift wordt overwogen,
moet eerst het besluit op de aanvraag worden
afgewacht. Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot de heer E. de Smidt, tel. 0115745100 van RUD Zeeland. De aanvraag staat
geregistreerd onder nummer W-AOV180072.

RAADSBIJEENKOMSTEN
De raadsinformatiebijeenkomst van 8
maart aanstaande staat in het teken van de
volgende thema’s:
1.	Uiteenzetting van de directeur a.i. van de
Veiligheidsregio Zeeland, de heer Van
Strien
2. De dorpsvisie Nieuwdorp
Deze bijeenkomst vindt plaats in de
raadsboerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate
9 in Heinkenszand. De avond begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.

EERSTE B2030-BIJEENKOMST
IN OUDELANDE OP 6 MAART
Wat is er voor nodig om in de toekomst met
plezier te blijven wonen in Oudelande? Welke
voorzieningen zijn daar voor nodig, welke
woningen moeten er gebouwd worden, hoe
kunnen we er samen voor zorgen dat de juiste
zorg geleverd wordt in de toekomst? Over deze
vragen gaan wij graag samen met u en andere
dorpsgenoten in gesprek tijdens onze Borsele
2030-avond. Samen brainstormen we over
concrete projecten voor de toekomst waar u
zelf mee aan de slag wilt gaan en waarbij wij als
gemeente kunnen helpen.
Programma
17.00 uur
Inloop
17.15 uur 	Welkom door burgemeester
Dijksterhuis
17.30 uur
Gezamenlijk buffet (optioneel)
18.45 uur
Start programma
21.15 uur
Afsluiting
Werkt u ook met ons mee aan de toekomst van
Oudelande? Dan zien we u graag op dinsdag
6 maart om 17.00 uur in verenigingsgebouw
‘d’n Ostpit’. Meld u zo spoedig mogelijk, en in
ieder geval vóór vrijdag 2 maart, aan via www.
borsele.nl/b2030 of via 0113-238383. Wij
horen graag of u ook mee-eet. Dan zorgen wij
dat het buffet voor u klaarstaat. U mag uiteraard
ook later aanschuiven voor het inhoudelijk
programma.
Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.
Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

INFORMATIEBIJEENKOMST
GROENSTRUCTUURPLAN
’S-GRAVENPOLDER
Hoe combineren we biodiversiteit en
maatregelen rondom klimaatverandering
met het groen in ’s-Gravenpolder? Graag
gaan wij samen met u hierover in gesprek
tijdens een
informatiebijeenkomst over
het groenstructuurplan ’s-Gravenpolder op
maandag 12 maart aanstaande. Komt u ook?
Locatie:
					
Datum:
Tijd: 		

Dorpshuis
“Ons
Dorpsleven”,
Poelvoordestraat 3, ’s-Gravenpolder
12 maart 2018
19:15-21:30 uur

Basisdocument Groenstructuurplan
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met het
basisdocument Groenstructuurplan gemeente
Borsele 2017-2037. Het basisdocument is
algemeen en geldt voor alle 15 kernen in de
gemeente. De nadruk in het basisdocument ligt
op de volgende beleidsdoelstellingen:
• opvangen effecten klimaatveranderingen;
• vergroten van de biodiversiteit;
• verbeteren groeiplaats bomen.
Meer informatie over het basisdocument
groenstructuurplan en het document zelf vindt u
op de website van de gemeente.
Dorpsplan ’s-Gravenpolder
Onderdeel
van
het
basisdocument
is
een uitwerking per kern in de vorm van
dorpsplannen. In het dorpsplan ’s-Gravenpolder
zijn de belangrijke groenstructuren en de
zoneringen vastgelegd. Bovendien staat er
in de dorpsplannen wat wij willen aanpakken
en verbeteren gedurende de planperiode
2017-2037. Het doel van het dorpsplan is
om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te
verbeteren. Ook willen wij de doelstellingen
voor biodiversiteit en klimaat realiseren. Bij
uitwerking van de dorpsplannen zoeken we de
samenspraak met inwoners voor de invulling
van het plan. Uw inbreng of ideeën kunt u op
deze avond aan ons meegeven.
Opzet bijeenkomst
Aan de hand van de thema’s uit het groenstructuurplan (groenzonering, biodiversiteit,
klimaatadaptatie, ambities/actieplan) gaan we
tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek in
vier verschillende rondes. Uw inbreng gebruiken
wij om het dorpsplan verder in te vullen.
Voor een goede organisatie willen wij u
vriendelijk vragen u vóór 9 maart aan te melden.
Stuur een e-mail naar: info@borsele.nl en
meld u aan. U kunt ook bellen naar 0113 238
383. Wij hopen u 12 maart te mogen begroeten!

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kinderkunstweek
Euterpe Themaconcert "A night like this", Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-Dartstoernooi, 12.00-21.00 uur. Kosten € 10,-Spectra Voorronde, 19.30 uur
Kinderkledingbeurs Zuid Beveland, vrijdag 13.00-20.00 uur en zaterdag 09.30-11.30 uur
Luke de Jong (divers werk)
Lentemarkt, 10.00-16.00 uur
JAZ Schuurfeest, vanaf 21.00 uur
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur

CULTURELE RAAD BORSELE

Locatie
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Stenge Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
Podium De Klomp Ovezande
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
’t Kunstuus Heinkenszand
De Zandlôôper Lewedorp
Stoofweg 20 Nieuwdorp
De Stenge Heinkenszand

Datum
7-18 maart
10 maart
10 maart
23 maart
23/24 maart
t/m 24 maart
24 maart
31 maart
14 april

KinderKunstWeek van Start!
Van 7 tot 18 maart barst in Zeeland de
KinderKunstWeek weer los, met dit jaar
als thema ‘Beestenboel’. Tijdens deze
week maken kinderen kennis met moderne
en hedendaagse beeldende kunst. In de
gemeente Borsele doen zes basisscholen
mee.
Kunstenaarsworkshop
Honderden kinderen van deze scholen maken
er tijdens de Kinderkunstweek een creatieve
Beestenboel van! Op elke school inspireert
een kunstenaar hen dit jaar met een workshop.
De zes kunstenaars hebben ieder een eigen
expertise: van hout tot mozaïek, van klei tot
vilt. De werkgroep van de Culturele Raad
Borsele maakt deze workshops mogelijk.
Kleinkunst op Stoom
De KinderKunstWeek is gekoppeld aan
het festival KleinKunst op Stoom van de
Culturele Raad. Op 21 mei zijn op dat festival
de KinderKunstWeek kunstwerken van alle
leerlingen te zien.
Deelnemers
Deelnemende scholen zijn De Reiger en
Jan van Schengen in Heinkenszand, Don
Bosco in ’s-Heerenhoek, Mgr. Heyligers
in Kwadendamme, De Zandplaat in
Ovezande en De Rank in ‘s-Gravenpolder.
De kunstenaars die workshops geven zijn
Simone Bolijn, Marian van Garsel, Carlo van
Gremberghe, Els Goudt, Judy Hooymeyer
en Joke Konings. We wensen alle leerlingen,
leerkrachten en kunstenaars veel inspiratie
en vooral heel veel plezier!

