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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

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.

CULTURELE RAAD BORSELE
KinderKunstWeek 2018: het was een
beestenboel!!
Van 7 tot 18 maart barstte in Borsele
de KinderKunstWeek weer los, met dit
jaar als thema ‘Beestenboel’. Tijdens
deze week maakten honderden kinderen
van basisscholen De Reiger en Jan
van
Schengen
(Heinkenszand),
Don
Bosco (’s-Heerenhoek), Mgr. Heyligers
(Kwadendamme),
De
Sandplaete
(Ovezande) en De Rank (’s-Gravenpolder)
kennis met hedendaagse beeldende kunst.
Daarbij werden ze geïnspireerd door
kunstenaars.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BEELDHOEVEWEG 2 ‘S-HEERENHOEK
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben een aanvraag ontvangen om vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van Maatschap Vermuevan ’t Westeinde voor de locatie gelegen aan
de Beeldhoeveweg 2 te ‘s-Heerenhoek. De
aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van
een mestzak. Zij willen de omgevingsvergunning
verlenen met voorschriften ter bescherming van
het milieu.
De ontwerpvergunning ligt ter inzage van 28
maart tot en met 9 mei 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 te
Heinkenszand.
Een ieder kan tot en met 9 mei 2018, schriftelijk,
zienswijzen over de ontwerpvergunningen
indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530
AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
In deze periode kunnen ook mondelinge
zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt
gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
Enkel
belanghebbenden
die
zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning en de adviseurs die advies
hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning
kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer V. Bol, tel. 06-51204428 van RUD
Zeeland. Het ontwerpbesluit staat geregistreerd
onder nummer W-AOV170561.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 5 februari 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap Van Sabben, gelegen aan
de Staartsedijk in Driewegen. Het betreft een
melding voor de tijdelijke opslag van +/- 400
ton champost op de percelen gelegen aan de
Staartsedijk in Driewegen, kadastraal bekend
als gemeente Borsele sectie C, nummers 1315
en 1316. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180074.
Op 5 februari 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap Van Sabben, gelegen aan de
Ruigendijk in Driewegen. Het betreft een melding
voor de tijdelijke opslag van 350 ton champost
op het perceel aan de Baandijk in Ovezande,
kadastraal bekend als gemeente Borsele sectie
V, nr. 689. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180075.
Op 5 februari 2018 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen aan
de Hollepolderseweg in Borssele. Het betreft
een melding voor de tijdelijke opslag van 200
ton champost op het perceel gelegen aan
de Hollepolderseweg in Borssele, kadastraal
bekend als gemeente Borsele sectie F, nummer
57. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180077.
Inlichtingen over bovenstaande meldingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096.
Op 9 maart 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap Van den Dries, gelegen aan
de Barbesteinweg ong. in 's-Heerenhoek.
Het betreft een melding voor het opslaan van
vaste meststoffen. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180146. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51204632.

AFSCHEID WETHOUDER
AD SCHENK
Op woensdag 18 april 2018 neemt Ad
Schenk afscheid als wethouder van de
gemeente Borsele. Hij stelt het bijzonder
op prijs persoonlijk afscheid van iedereen
te kunnen nemen.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit op
woensdag 18 april 2018 in raadsboerderij
’t Hof Stenevate, Stenevate 9 te
Heinkenszand.
15:00 uur: receptie
15.30-16.00 uur: officiële gedeelte
16.00-17.30 uur: receptie
Graag aanmelden bij Bianca Vermeulen
via jmavermeulen@borsele.nl
of (0113) 238375.

LUSTRUM BORSELSE WONINGMARKT
Zaterdag 14 april wordt in Heinkenszand de vijfde editie van de Borselse Woningmarkt
gehouden. Wat in 2014 begon als een bescheiden en laagdrempelige woningmarkt is
uitgegroeid tot een succesvol jaarlijks evenement.
Op de woningmarkt staat een keur aan standhouders. De vier hoofdthema’s zijn: zorg,
levensloopbestendig wonen, (ver)bouwen en energie besparen. Verschillende zorgpartijen zijn
aanwezig om informatie te verstrekken over e-health, domotica en (zorg)hulpmiddelen. Ook zijn
er standhouders die u kunnen informeren over woningisolatie, zonne-energie en warmtepompen.
Daarnaast kunt u informatie krijgen over erfpacht en beschikbare opties en kavels binnen de
gemeente.
Bent u benieuwd wat de voorwaarden zijn voor een subsidie in het kader van Dorpsvernieuwing
2.0. en hoe u met deze subsidie onder andere uw woning levensloopbestendig kunt maken? Ook
voor deze vragen kunt u terecht!
De Borselse Woningmarkt vindt plaats van 10:00 tot 16:00 uur in De Stenge in Heinkenszand. De
toegang is gratis. U bent van harte welkom! Meer informatie: www.borsele.nl/woningmarkt

Kunstenares Judy Hooymeyer gaf een
workshop op basisschool De Sandplaete in
Ovezande. Daar zijn de kinderen enthousiast
aan de slag gegaan met het maken van
voelkatten (groep 1/2), tekenden en
beplakten ze fantasiebeesten (groepen 3/4),
maakten ze totempalen (groepen 5/6) en
boetseerden ze monumentale fantasiedieren
(groepen 7/8). Zo is er over elk van de
scholen een verhaal te vertellen..
Benieuwd naar de kunstwerken? Op
21 mei 2018 worden de werken van de
leerlingen tentoongesteld tijdens het festival
‘KleinKunst op Stoom’ op de Pluimweide in
Hoedekenskerke.

ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING
MSP UIENHANDEL B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele hebben
een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
van MSP Uienhandel B.V., gelegen aan de
Hertenweg 32a in Nieuwdorp. De aanvraag heeft
betrekking op een buitengasflessenopslag. Zij
willen de omgevingsvergunning verlenen met
voorschriften ter bescherming van het milieu.
De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 21
maart tot en met 2 mei 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 te Borsele.
Een ieder kan tot en met 2 mei 2018, schriftelijk,
zienswijzen over de ontwerpvergunningen
indienen bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530
AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In
deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen
worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid
geboden na telefonische afspraak.
Enkel
belanghebbenden
die
zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning en de adviseurs die advies
hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning
kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer B.J. Hanning, tel. +31 (0)6 51200601
van RUD Zeeland. Het ontwerpbesluit staat
geregistreerd onder nummer W-AOV180060 /
00186540.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
JAZ Schuurfeest 2018, vanaf 21.00 uur
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur
André Joosse, tentoonstelling fotografie

Locatie
Stoofweg 20 Nieuwdorp
De Stenge Heinkenszand
’t Kunstuus Heinkenszand

Datum
31 maart
14 april
t/m 21 april
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

WMO-RAAD BORSELE ZOEKT ENTHOUSIASTE NIEUWE LEDEN

Op woensdag 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage in
onze gemeente was 60,43%. In totaal zijn er 10732 geldige stemmen uitgebracht. Hieronder leest
u de zetelverdeling en de gekozen kandidaten.

Voor de nieuwe raadsperiode 2018-2021 is de
Wmo-raad Borsele op zoek naar enthousiaste
nieuwe leden. Wilt u opkomen voor de belangen
van de inwoners van Borsele, de leefbaarheid
in de gemeente en bent u geïnteresseerd in
maatschappelijke ontwikkelingen? Lees dan
snel verder, wie weet praat en denkt u hierover
straks actief mee!

huishoudelijke zorg voor mensen die dit zelf
niet (meer) kunnen en ondersteuning van
vrijwilligers en mantelzorgers. Ook houden
wij ons bezig met zaken die te maken hebben
met het behoud van welzijnsvoorzieningen,
met mogelijkheden voor sport en ontspanning
en het in stand houden van dorpshuizen als
maatschappelijke voorziening.

Wat bieden wij?
• Zinvol en interessant vrijwilligerswerk
• Een goede werksfeer
• Ambtelijke ondersteuning
• Presentiegeld en een reiskostenvergoeding

Wat vragen wij van u als lid?
•
U vindt het belangrijk om als inwoner van
de gemeente Borsele op te komen voor de
belangen van inwoners in uw gemeente;
•U
 vindt het belangrijk dat de leefbaarheid, in
de breedste zin van het woord, in de kernen
wordt bevorderd;
•
U heeft een brede belangstelling voor
maatschappelijke ontwikkelingen, met name
de jeugdzorg;
•
U heeft enige ervaring in het werken met
mensen die maatschappelijke ondersteuning
nodig hebben of u heeft ervaring in het
ontwikkelen van beleid voor deze groep;
•	
U beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
• U woont in de gemeente Borsele.

Lijst 1: CDA (2505 stemmen)
		
		
		
		
Lijst 2: SGP / ChristenUnie (2570 stemmen)
		
		
		
		
Lijst 3: Lokale Partij Borsele (1602 stemmen)
		
		
Lijst 4: Partij van de Arbeid (PvdA) (1225 stemmen)
		
Lijst 5: VVD (1088 stemmen)
		
Lijst 6: Democraten 66 (D66) (968 stemmen)
Lijst 7: OPA Borsele (745 stemmen)

Marga van de Plasse - Nagelkerke
Ad Schenk
Peter van ’t Westeinde
Niels Kampstra
Carla Hoogerland - Veerman
Kees Weststrate
Gijsbrecht Gunter
Gerard Verkuil
Henk van Hartingsveldt
Kees Weststrate
Rien van Hekken
Berry Kooiker
Bert Smits
Arno Witkam
Ingrid Brilleman
Roel Boekholt
Naomi Belt
Levien de Putter
Johan Verbrugge

Op onze website leest u alle informatie over de verkiezingen, zoals de uitslagen per kandidaat per
stembureau en het proces verbaal vaststelling uitslag.

BORSELE BEWEEGT START EXPEDITIE OM VERENIGINGEN
TE INSPIREREN
Borsele Beweegt roept verenigingen in de
gemeente Borsele op om op woensdag
4 april mee te gaan op expeditie. Via de
expeditie wil Borsele Beweegt vernieuwende
ideeën van (sport)verenigingen, lokale
organisaties en dorpen stimuleren én helpen
uitvoeren. Onder de naam Expeditie Borsele
inspireren verenigingen elkaar en dagen ze
elkaar uit om te komen tot vernieuwende
initiatieven. Borsele Beweegt ondersteunt
en begeleidt de beste ideeën van idee tot en
met realisatie.
De kracht van verenigingen
Borsele Beweegt gelooft in de kracht van
verenigingen. Ze zorgen voor ontmoeting,
verbinding, plezier en dragen daarmee bij
aan krachtige en sociale dorpen in Borsele.
De kracht van de vereniging is enorm, maar
tegelijkertijd groeit de druk op leden, vrijwilligers,
financiën en de toenemende vraag naar een
meer maatschappelijke rol. Dit vraagt om
vernieuwing. Deze vernieuwing richt zich niet
alleen op de vereniging zelf, maar zeker ook op
de samenhang en samenwerking met andere
lokale organisaties.

Samen komen tot vernieuwende ideeën
Roy Simons trapt de bijeenkomst op 4 april af
met een inspirerende presentatie 'Vernieuwen
of verliezen'. Hij neemt de deelnemers mee in
zijn boodschap: “Vernieuwen is noodzakelijk,
maar bovenal kansrijk”. Aansluitend spelen
aanwezigen het Expeditie-spel, dat zal leiden
tot enkele concrete vernieuwende ideeën die
aan elkaar worden gepresenteerd. Tot slot wordt
iedereen uitgedaagd en uitgenodigd om binnen
de vereniging, eventueel samen met andere
verenigingen en/of meerdere organisaties
(dorp, buurt, onderwijs, zorg), een vernieuwend
idee uit te werken.
Programma en locatie
18.45 uur Inloop
19.00 uur Opening en toelichting
19.10 uur 	Vernieuwen of verliezen door Roy
Simons (Negen)
19.50 uur Pauze
20.00 uur Werksessie: Expeditie-spel
21.00 uur Vervolg en afsluiting
De bijeenkomst vindt plaats in de Stenge
in
Heinkenszand. Aanmelden
kan
via
www.borselebeweegt.nl/expeditieborsele.

MELDING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
Op 5 maart 2018 is er een melding ontvangen
in het kader van het ‘Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval’ van puin/breekexploitatie
Sinke B.V. Het betreft het in gebruik hebben van
een mobiele puin/breekinstallatie op de locatie
gelegen aan de Sloeweg te ’s Heerenhoek
(t.h.v. de stoplichten op het kruispunt Sloeweg/
Westerscheldetunnelweg). De werkzaamheden

zullen plaatsvinden in de periode van 26
maart tot 22 juni 2018 en zullen maximaal 10
werkdagen duren.
De melding is geregistreerd onder nummer
V-MMP18003
/
00189396.
Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51206349.

Over de Wmo(-raad):
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is per 1 januari 2007 in werking
getreden en in 2015 gewijzigd. In verband
met deze wet maakt de gemeente Borsele
gebruik van cliëntenparticipatie. Dat gebeurt
door een vertegenwoordiging van vragers naar
maatschappelijke ondersteuning: de Wmo-raad
Borsele.
Wie zijn wij?
De Wmo-raad bestaat uit 9-11 leden en een
onafhankelijke voorzitter. Door het vertrek
van een aantal leden zijn wij per direct
op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn een
enthousiaste en actieve Wmo-adviesraad die
minimaal vijf keer per jaar samenkomt. Verder
besteden we gemiddeld een uur per week aan
werkzaamheden voor de Wmo-raad.
We
vertegenwoordigen
inwoners
die
maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.
In de Wmo-raad zitten vertegenwoordigers
van cliëntenorganisaties, ook zijn er leden die
op persoonlijke titel deelnemen. Wij adviseren
gevraagd en ongevraagd het college van
burgemeester en wethouders bij het opstellen
van het beleid over de Wmo, publieke
gezondheid en de Jeugdwet.
De Wmo-raad bespreekt allerlei onderwerpen
die onder het Sociaal domein vallen. Hierbij
kunt u denken aan voorzieningen voor mensen
met een beperking, voorzieningen om langer
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen,

Enthousiast?
Heeft u na het lezen van deze oproep
belangstelling om lid te worden van de Wmoraad Borsele? Dan nodigen wij u uit een brief
te schrijven, inclusief uw persoonlijke gegevens
en ervaring. U kunt deze brief richten aan het
college van burgemeester en wethouders en
sturen naar het volgende adres: Gemeente
Borsele, afdeling Samenleving, Postbus 1,
4450 AA Heinkenszand.
Voor informatie of het bijwonen van een
vergadering, kunt u contact opnemen met de
ambtelijk secretaris van de Wmo-raad mevrouw
R. Schreijenberg, tel: (0113) 238 491. U kunt
ook een mail sturen naar info@borsele.nl, ter
attentie van Rianne Schreijenberg.
Een selectiecommissie vanuit de Wmo-raad
voert gesprekken met de geïnteresseerden.
De geschikte kandidaten worden als lid ter
benoeming voorgedragen aan het college van
burgemeester en wethouders.

RAADSVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te
houden op donderdag 5 april 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.	Voorstel tot het niet indienen Plan nieuwe basisscholen en geen stichting openbare
basisschool in de periode 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022
7.	Voorstel tot het vaststellen van de 4e wijziging van de programmabegroting 2018-2021
8. Vragenuurtje
9. Sluiting
Heinkenszand, 20 maart 2018
voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis

