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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

LET OP DAT U UW HUISVUILCONTAINERS GOED AANBIEDT!
Wij rijden nu drie maanden de nieuwe
huisvuilroutes, met voor de meesten van
u een andere wijze van aanbieden van uw
containers. In veel gevallen gaat dat goed;
echter niet altijd. Als de container niet goed is
geplaatst, moet de chauffeur de auto uit om
deze goed neer te zetten. Dat kost onnodig
veel tijd.
In de eerste maanden zetten corrigeerders
verkeerd geplaatste containers weer goed.
Daarna vroegen wij met een ludieke wuppieactie aandacht voor het juist aanbieden van

containers. Vanaf 1 mei aanstaande gaan we
over tot de volgende stap: het uitdelen van een
rode kaart. Een container die niet goed wordt
aangeboden, krijgt een rode kaart en legen
we dan niet. U moet dan weer twee weken
wachten. Op de rode kaart staat aangegeven
waarom een container niet is geleegd.
Voor de juiste wijze van aanbieden kunt u
nog eens kijken op de stickers die u van
ons ontvangen heeft. Deze zijn ook nog
verkrijgbaar via nummer 0113-238405. Wij
rekenen op uw medewerking!

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

De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van
12 maart 2018, kenmerk IenM/BSK-2018/46322,
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 wegen "Kruiningenpolderweg,
Molendijk, Monsterweg, Plataanweg, Stooflaan
en Vreelandsedijk" in de gemeente Borsele,
vanwege de wegen "Kruiningenpolderweg,
Molendijk, Monsterweg, Plataanweg, Stooflaan
en Vreelandsedijk" mogen ondervinden.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 10 januari 2018 is een melding ontvangen
van Marjo Autoservice, gelegen aan de
Noordlandseweg 3a in Heinkenszand. Het
betreft een melding voor het beeïndigen van de
wasstraat. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180025.
Op 9 maart 2018 is een melding ontvangen
van J.A. van den Dries, adres gelegen aan de
West Langeweg 3 in 's-Heerenhoek. Het betreft
een melding voor 200 ton champost op het
perceel gelegen aan de West Langeweg 3 in
’s-Heerenhoek, kadastraal bekend als gemeente
Borsele sectie K, nummer 404. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180142.
Inlichtingen over deze meldingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51208096.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 29 MAART 2018
Agendapunten:
1. Opening
De heer Kooiker (LPB) is afwezig.
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken
6. Beëdiging/afnemen belofte benoemde leden van de raad
De eed wordt afgelegd door de raadsleden: Burgers, Van de Plasse, Hoogerland, Van ’t
Westeinde, Kampstra, Vermeulen, Weststrate (Borssele), Gunter, Weststrate (Nieuwdorp), Van
Hartingsveldt, Verkuil en Van Hekken.
De belofte wordt afgelegd door de raadsleden: Verbrugge, Boekholt, Brilleman, Witkam, De
Putter en Smits.
7. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting

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.

GEEN RAADSVERGADERINGEN
OP 12 EN 19 APRIL
Op 12 en 19 april vinden er kennismakingsbijeenkomsten plaats voor de nieuwe
raad. Om die reden worden er deze data
geen raadsvergaderingen gehouden in
raadsboerderij ’t Hof Stenevate.

EVENEMENTENKALENDER

Koningsdag Kwadendamme. Meer info: www.koningsdagkwadendamme.nl
Open dag Zwembad Stelleplas, 10.00-16.30 uur. Gratis toegang
Open atelierroute Kunstspeuren in de Zak. Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl

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

BEKENDMAKING WET
GELUIDHINDER

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Omschrijving
Avondvierdaagse Heinkenszand. Start 18.00 uur
Kika-KWF run, 5 km en 10 km. 19.00 uur
Borselse Woningmarkt, 10.00-16.00 uur
André Joosse, tentoonstelling fotografie
"Rommeldiek" rommelroute 10.00-16.00 uur
EPZ Omloop van Borsele
Koningsdag: thema "Jungle", 09.00-18.00 uur. Meer info: www.oranjevereniginglewedorp.nl
Koningsdag 08.00-24.00 uur. Meer info: www.oranjeverenigingheinkenszand.nl
Koningsdag 09.00-22.00 uur

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!

Locatie
Vanaf de Stenge Heinkenszand
Vanaf de Stenge Heinkenszand
De Stenge Heinkenszand
’t Kunstuus Heinkenszand
Ellewoutsdijk
‘s-Heerenhoek
Lewedorp
Stengeplein Heinkenszand
Sportpark De Zuudoek
's- Gravenpolder
Kwadendamme
Stelleplas Heinkenszand
Gemeente Borsele

Datum
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

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de
Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit
tevens de maatregelen vastgesteld die strekken
tot het terugbrengen van de geluidsbelasting,
vanwege de wegen "Kruiningenpolderweg,
Molendijk, Monsterweg, Plataanweg, Stooflaan
en Vreelandsedijk", 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 donderdag 12 april 2018
gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Borsele te
Heinkenszand gedurende maandag tot en met
donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag
van 8.30 uur tot 12.00 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.

V E R V O L G P A G I N A
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Borsele Beweegt,

CULTURELE RAAD BORSELE
R. Joos winnaar fotowedstrijd maart “Borsele in al haar kleuren”
Hij maakte een haarscherpe foto van een
reiger op een paal, in contrast met de
onscherpe rode boei, die nog net kleur brengt
in de monochrome opname. De reiger zit er
onverstoorbaar met de wind in de rug. Met de
foto wint R. Joos een waardebon van € 25,- en
dingt hij mee naar de jaarprijs van € 300,-. Ook
een kansje wagen? Stuur dan uw foto met als
thema “Borsele in al haar kleuren” in via onze

beweeg jij met ons mee?

website www.cultureleraadborsele.nl. Hier
vindt u ook de wedstrijdvoorwaarden.
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!

Bezoekadres:
Stenevate 10, Heinkenszand
Postadres:
Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand
T. 0113 - 238 383
www.borselebeweegt.nl

Basisscholen:
advies & ondersteuning op
het gebied van beweging
en gezondheid
Verenigingsondersteuning:
informatie, advisering en samen
kijken hoe jouw vereniging
gezond(er) en sterk(er) te maken
Bons:
sport- en kennismakingslessen
direct na schooltijd
(4-12 jaar)

Leefstijlcoaches:
preventieve aandacht, activiteiten
en bewustwording voor leefstijl
(voeding, beweging, mentale gezondheid)
Jeugdsportfonds:
sportkansen met een ﬁnancieel
steuntje in de rug (4 - 18 jaar)

