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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

VRIJSTAANDE WONING HOEFBLADSTRAAT HEINKENSZAND
Aan de Hoefbladstraat in Heinkenszand zijn
plannen voor een kant-en-klare vrijstaande
woning op een perceel van 810 m2. De
inhoud van de woning is ca. 830 m3. Dit is
nog een kavel uit de 2e fase van Over de Dijk
in Heinkenszand. De bouwgrondprijs is €
200,-- per m2 excl. btw. De bouwkosten voor
deze woning zijn € 395.000,-- vrij op naam.

(€ 34.020,--) pas bij afkoop van de erfpacht aan
de gemeente verschuldigd is.
Voor informatie over deze woning en over de
mogelijkheden van erfpacht, kunt u terecht op
de Borselse Woningmarkt, 14 april 10.00-16.00
uur in de Stenge in Heinkenszand. Entree is
gratis.

De bouwgrond kan
zowel gekocht worden
als in erfpacht worden
afgenomen. Gerekend
met
de
huidige
erfpachtscanon
van
3%
bedraagt
het
jaarlijkse te betalen
erfpachtsbedrag voor
deze kavel € 5.880,60
of
€
490,05
per
maand. Dit zijn bruto
bedragen. Onder de
huidige
wetgeving
is erfpacht, evenals
hypotheekrente,
fiscaal
aftrekbaar.
Bijkomend
voordeel
is dat bij erfpacht de
btw over deze kavel

Tentoonstelling fotowedstrijd ‘Mensen in
Borsele’
Zaterdag 7 april wordt om 14.00 uur in de
bibliotheek Heinkenszand de prijswinnaar
van de fotowedstrijd 2017 ‘Mensen in
Borsele’ bekend gemaakt.
De winnende foto’s van 2017 zijn van 9 tot
en met 30 april te zien in de bibliotheek te
Heinkenszand. Daarna zijn ze nog van 1
tot 21 mei te bekijken in de bibliotheek van
’s-Gravenpolder. Kom eens kijken en laat
u inspireren! Ook in 2018 organiseert de
Culturele Raad in samenwerking met de
gemeente weer een fotowedstrijd. Het thema
dit jaar is ‘Borsele in al haar kleuren’. Inzenden
kan
via
www.cultureleraadborsele/
fotowedstrijd.

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.
		
Donderdag 5 april, 11.30 - 17.30 uur
Lenterit Baronieroute omgeving Breda
Kosten: € 21,00
Woensdag 11 april, 12.30 - 17.30 uur
Voorjaarsconcert seniorenorkest 'Zeeland'
in Ter Reede, Vlissingen		
Kosten: € 13,00
Donderdag 12 april, 10.00 - 15.30 uur
Lunch hotelschool Zoomvliet, Bergen op
Zoom. Kosten: € 9,00 incl. koffie/thee; excl.
lunch en fris.
Zaterdag 14 april, 12.00 - 17.30 uur		
Bloembollenroute Kloosterzande - Grauw Hulst - Westdorpe - Terneuzen
Kosten: € 16,00 Speciale aanbieding!
Maandag 16 april, 13.00 - 17.30 uur
Bloesemtocht Zeeuwse dijken en wegen,
Kapelle-Biezelinge en Eversdijk e.o.
Kosten: € 13,00

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 27 MAART 2018
CULTURELE RAAD BORSELE

BORSELSE SPRINTER

A. Opening
De heer Kooiker (LPB) is afwezig.
A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
B2. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw benoemde raadsleden
De commissie bestaat uit mevrouw Marchand-van der Waal en de heren Boekholt en Werri. De
geloofsbrieven zijn in orde bevonden.
B3. Afscheid vertrekkende raadsleden
Terugblik van de heer Boekholt over de raadsperiode 2014 - 2018.
Onder dankzegging voor bewezen diensten ontvangen de raadsleden een toepasselijke tekening
van Leuntje en Merien. Verder ontvangen de raadsleden Marchand – van der Waal, Huige en De
Vries een zilveren legpenning van de gemeente Borsele en heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid
behaagd om de raadsleden Oosthoek, Werri en Van der Maas te benoemen tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
C. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
D. Sluiting

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
De komende periode zijn er gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis.
Wij zijn gesloten op:
• Vrijdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 10 mei (Hemelvaart)
• Vrijdag 11 mei
•	Maandag 21 mei
(Tweede Pinksterdag)
•	Vrijdag 8 juni (gesloten en telefonisch niet bereikbaar in verband met
ICT-werkzaamheden)
Mogelijk wijzigt rondom bovenstaande data het ophalen van uw afvalcontainers.
Kijk op uw persoonlijke afvalkalender voor meer informatie: www.borsele.nl/
afvalkalender.

Vrijdag 20 april, 10.00 - 17.00 uur
Lunch en rit Walcheren, restaurant 'Dam',
Vrouwenpolder. Kosten: € 13,00 incl. koffie/
fris; excl. lunch.
Dinsdag 24 april, 12.00 - 17.30 uur
Zeeuwse bloesem- en bloembollenroute
door de Zak met bezoek theetuin 'Het
Noordland', Heinkenszand
Kosten: € 12,00
Donderdag 26 april, 11.30 - 18.00 uur
Rit naar tuincentrum Moerkant (B) met
BINGO in cafetaria. Kosten: € 17,50
Speciale aanbieding!
Vrijdag 27 april, 12.00 - 17.30 uur
Koningsdag in Ter Reede, Vlissingen met
Bruinisser visserskoor. 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.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kermis
Tirolerfeest vanaf 21.00 uur

Locatie
Lewedorp
Café de Goede Verwachting
Lewedorp
Avondvierdaagse Heinkenszand. Start 18.00 uur
Vanaf de Stenge Heinkenszand
Kika-KWF run, 5 km en 10 km. 19.00 uur
Vanaf de Stenge Heinkenszand
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur
De Stenge Heinkenszand
André Joosse, tentoonstelling fotografie
’t Kunstuus Heinkenszand
"Rommeldiek" rommelroute 10.00-16.00 uur
Ellewoutsdijk
EPZ Omloop van Borsele
‘s-Heerenhoek
Koningsdag: thema "Jungle", 09.00-18.00 uur. Meer info: www.oranjevereniginglewedorp.nl Lewedorp
Koningsdag 08.00-24.00 uur. Meer info: www.oranjeverenigingheinkenszand.nl
Stengeplein Heinkenszand
Koningsdag 09.00-22.00 uur
Sportpark De Zuudoek
's- Gravenpolder
Koningsdag Kwadendamme. Meer info: www.koningsdagkwadendamme.nl
Kwadendamme
Open dag Zwembad Stelleplas, 10.00-16.30 uur. Gratis toegang
Stelleplas Heinkenszand
Open atelierroute Kunstspeuren in de Zak. Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl
Gemeente Borsele

Datum
5 t/m 8 april
7 april
9 t/m 13 april
11 april
14 april
t/m 21 april
21 april
20 t/m 22 april
27 april
27 april
27 april
27 april
28 april
28/29 april

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.

