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GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad,
College van Burgemeester en Wethouders,
commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA
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

WAT TE DOEN MET PLASTIC
Plastic verpakkingsmateriaal, daar gaat
het om. Dat is wat de gemeente inzamelt.
Verpakkingen zoals: plastic tasjes, plastic
flessen, flacons voor bad- en wasproducten,
plastic deksels van potten pindakaas, het
plastic om de groenten enz.
Natuurlijk vraagt u daar niet om, maar als
ze er zijn: doe ze in de plastic zak die wij
bij u ophalen.

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

VERSPREIDING PLASTIC
ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket
In de week van 30 april – 4 mei ontvangt
u weer een nieuw pakket plastic zakken
van ons voor de inzameling van het plastic
verpakkingsafval.
Extra plastic zakken nodig of juist te
kort?
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van
gezinnen die extra plastic zakken willen
ontvangen. Dat is mogelijk; wij vragen u
de zakken bij voorkeur op te halen bij de
balie van het gemeentehuis.
Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die te
veel zakken overhouden. Deze kunt u ook
inleveren. Ophalen en brengen kan op de
volgende adressen:
•	de balie van het gemeentehuis, behalve
op vrijdagmiddag, dan zijn wij gesloten;
•	dorpshuis ‘de Cameronian’ in Baarland.
De
openingstijden
zijn
dinsdag-,
woensdag- en zondagmiddag.
•	dorpshuis ‘De Driesprong’ in Driewegen.
De openingstijden zijn woensdag t/m
zaterdag van 14:00 tot 22:00 uur;
•	dorpshuis ‘de Zandlôôper’ in Lewedorp,
op dinsdag tussen 9:30 en 16:30 uur.

GEEN RAADSVERGADERING
OP 19 APRIL
Op 19 april vindt een kennismakingsbijeenkomst plaats voor de nieuwe raad.
Om die reden wordt er op deze datum geen
raadsvergadering gehouden.

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)
• Dinsdag 29 mei (personeelsdag)
• 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.

1. Opening
De voorzitter meldt dat de heer Van ’t
Westeinde fractievoorzitter van het CDA is
geworden.
2. Spreekrecht publieke tribune
De heer C. de Jong (voorzitter dorpsraad
Borssele) spreekt in over de inpassingen van
Tennet te Borssele.
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
Omdat de agendapunten 2 en 8 hetzelfde
onderwerp
betreffen
worden
deze
gezamenlijk na agendapunt 5a behandeld.
5A. Beëdiging/afnemen belofte benoemd
lid van de raad
Met het afleggen van de eed is de heer
Kooiker benoemd tot de raad.
5B. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor
kennisgeving aangenomen.
6. Voorstel tot het niet indienen van
een Plan voor nieuwe basisscholen en
geen stichting openbare basisschool
in de periode 2019/2020, 2020/2021 en
2021/2022
De vaststelling van het plan nieuwe
basisscholen 2019/2020, 2020/2021 en
2021/2022 blijft achterwege. Stichting van
een openbare school in de planperiode is
niet noodzakelijk.
7. Voorstel tot het vaststellen van de 4e
wijziging van de programmabegroting
2018-2021
De 4e wijziging van de programmabegroting
2018-2021 wordt vastgesteld.
8. Vragenuurtje
De heer Kooiker informeert naar het
collegestandpunt over de verwijdering van
de bosstrook bij Borssele door Tennet.
Wethouder Schenk betreurt enerzijds
de tijdelijke aantasting van het gebied
maar ziet anderzijds de noodzaak van de
aanpassingen in het kader van het algemeen
belang voor de energievoorziening. Het
college probeert de beste oplossing er uit te
halen.
De heer De Putter (D66) dient een motie
vreemd aan de orde van de dag in betreffende
de "Tijdelijke hoogspanningslijnen op
het tracé Zuid-West”. Deze motie wordt
ingetrokken.
9. 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.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
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
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

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

Datum
t/m 21 april
21 april
20 t/m 22 april
27 april
27 april
27 april
27 april
28 april
28/29 april

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.
		
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 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.

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 23 januari 2018 is een melding ontvangen van
Vandenende Machinebouw B.V., gelegen aan
Waalburg 4 in Borssele. Het betreft een melding
voor het starten van het bedrijf. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180045.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij RUD
Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51200601.

