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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

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 5 februari 2018 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf van Dijke, gelegen aan
de Plataanweg in Ovezande. Het betreft een
melding voor de tijdelijke opslag van 200 ton
champost op het perceel aan de Plataanweg,
kadastraal bekend als gemeente Borsele sectie
P, nummer 449. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180078. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096.

BORSELSE SPRINTER
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u
het leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt
u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de
prijzen incl. (entree)kosten voor de activiteit,
eventuele kosten voor lunch/diner of koffie
met een koek of consumptie.
		
Zaterdag 24 maart, 12.30 - 17.30 uur
Bingo van De Zonnebloem,
's-Heer Hendrikskinderen
Kosten: € 15,00
Geen invalidentoilet!
Dinsdag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur
Rit Sluis e.o. molen 'de Brak',
tearoom&brasserie / vishandel Fieret
Kosten: € 17,00 incl. koffie/thee en gebak
Donderdag 29 maart, 12.00 - 17.30 uur
Paasrit Intratuin Halsteren		
Kosten: € 12,00
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het SprinterNieuws en
op onze website www.borselsesprinter.nl.
Om het SprinterNieuws te ontvangen of
u aan te melden voor de ritten kunt u op
maandag- en woensdagmorgen tussen
09.00 en 12.00 uur contact opnemen via
telefoonnummer 06-52560982 of mailen
naar info@borselsesprinter.nl.
Cadeaubon
Weet u dat u een rit met de Borselse Sprinter
ook cadeau kunt geven? De cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van
de Borselse Sprinter, de heer J. Klaasse,
0113-320172.

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:
•	J.L.D. en E.D.H. Boonman, op een perceel
aan de Borsselsedijk 54 te ’s-Heerenhoek.
Kadastraal bekend gemeente Borsele H. 859,
10m³ met bacterievuur besmet hout.
Aangezien bij dit vermelde verzoek sprake
is geweest van zieke planten/ziek hout, is - in
verband met het gevaar van overbrenging
van deze ziekte op gezonde planten/bomen onmiddellijk van de ontheffing gebruik gemaakt.
•	Buurtvereniging ‘t Langeweegje, het houden
van een paasvuur op 1 april 2018 aan de
Kruisweg te Kwadendamme, kadastraal
bekend gemeente Borsele U 884.
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.

KOMT TIJD, KOMT DE SENIORENRAAD

RAADSVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad van
Borsele, te houden op donderdag 29 maart
2018 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof
Stenevate te Heinkenszand.
1. Opening.
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken
6. Beëdiging/afnemen belofte benoemde
leden van de raad
7. Vragenuurtje
8. Sluiting
Heinkenszand, 13 maart 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

WORDT Ú DE NIEUWE MEDESPELER
VAN DE SENIORENRAAD BORSELE?
We zoeken nieuwe leden voor onze Seniorenraad Borsele. Ook leden voor de
werkgroepen zijn welkom. Meer informatie vindt u op de website van het VrijwilligersHuis,
www.vrijwilligershuis.nl. U kunt ook contact opnemen met de secretaris via 0113 31 19 51 of
sen.raadborsele@zeelandnet.nl.

CULTURELE RAAD BORSELE
Prijsuitreiking fotowedstrijd ‘Mensen in Borsele’
Ook dit jaar organiseert de Culturele Raad Borsele in samenwerking met de gemeente Borsele
en Bibliotheek Oosterschelde weer de prijsuitreiking van de fotowedstrijd 2017. Thema voor
2017 was ‘Mensen in Borsele’. De jury koos elke maand een winnaar uit de inzendingen van
de betreffende maand. Uit die 12 maandwinnaars is een jaarwinnaar gekozen. Deze wordt
bekendgemaakt in de bibliotheek in Heinkenszand op zaterdag 7 april. Je bent welkom vanaf
14:00 uur. Na de prijsuitreiking geeft dhr. Charles Linssen een presentatie over zijn werk. Thema
zal zijn het jaarthema van 2018: ‘Borsele in al haar kleuren’. Aanmelden is verplicht. Dit kan door
het sturen van een mail via cultureleraad@borsele.nl.

VERLEENDE REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
AAN EPZ

RAADSVERGADERING

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan N.V. Elektriciteit
Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ,
gelegen aan Zeedijk 32 te Borssele een reguliere
omgevingsvergunning hebben verleend voor
diverse milieu-neutrale veranderingen binnen
de inrichting.
De beschikking kan worden ingezien tot en
met 19 april 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 en/of gedurende
openingstijden in het gemeentehuis aan de
Stenevate te Heinkenszand.
Belanghebbenden kunnen tot en met 19 april
2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken
bij de gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die
een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen
om een voorlopige voorziening vragen. U richt
het verzoek aan de voorzieningenrechter van
de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Voor de behandeling van het
verzoek is griffierecht verschuldigd.

Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad van
Borsele, te houden op dinsdag 27 maart
2018 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof
Stenevate te Heinkenszand.

Voor nadere informatie en het opvragen van
stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt
van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Het
besluit staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180072.

Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

A. Opening
1. Spreekrecht publieke tribune
2. Vaststelling van de agenda
3. Orde van de vergadering
B. Besluitvorming
1. Ingekomen stukken
2. Onderzoek geloofsbrieven en toelating
nieuw benoemde raadsleden
3. Afscheid vertrekkende raadsleden
C. Vragenuurtje
D. Sluiting
Heinkenszand, 13 maart 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl

EVENEMENTENKALENDER

Omschrijving
Locatie
Datum
Spectra Voorronde, 19.30 uur
Podium De Klomp Ovezande
23 maart
Kinderkledingbeurs Zuid-Beveland, vrijdag 13.00-20.00 uur en zaterdag 09.30-11.30 uur
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek 23/24 maart
Luke de Jong (divers werk)
’t Kunstuus Heinkenszand
t/m 24 maart
Lentemarkt, 10.00-16.00 uur
De Zandlôôper Lewedorp
24 maart
Filmmiddag ‘Weg van jou’. Aanvang 14:30 uur.
Dorpshuis Versvliet
27 maart
Entree € 4, inclusief koffie of thee. Aanmelden via het VrijwilligersHuis 0113-311999
’s-Heer Abtskerke
of e-mail: info@vrijwilligershuis.nl		
JAZ Schuurfeest 2018, vanaf 21.00 uur
Stoofweg 20 Nieuwdorp
31 maart
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur
De Stenge Heinkenszand
14 april

