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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 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

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 14 mei 2018 is een melding in het kader van
het Activiteitenbesluit ontvangen van Slagerij
F. van Strien gelegen aan Molendijk 21 in
's-Heerenhoek. Het betreft een melding voor
het veranderen van het bedrijf. Indien daaraan
behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51202869. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180286.

KENNISGEVING BESLUIT
VERLENGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNING
TOP BEHEER BV
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben op 11 april 2018 een aanvraag
om vergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht ontvangen van TOP Beheer
BV, Baarlandsezandweg 5 te ’s-Gravenpolder.
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben besloten de beslistermijn van deze
procedure te verlengen met 6 weken. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180196 / 00191977. Voor nadere
informatie kunt u zich wenden tot de heer L.P.
Kaaijsteker, tel. 06-51204111 van RUD Zeeland.

AANVRAAG OM REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
INDAVER WTE BV
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borsele maken bekend dat zij op 31 mei 2018
een aanvraag voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is, hebben ontvangen
van Indaver WTE B.V. De aanvraag heeft
betrekking op de plaatsing van een stationaire
dieseltank aan de Polenweg 7 te Nieuwdorp.
Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan
op verzoek wel worden ingezien. Als een
bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst
het besluit op de aanvraag worden afgewacht.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer J.G.F. van Kempen, tel. 06-5120
0696 van RUD Zeeland. De aanvraag staat
geregistreerd onder nummer W-AOV180295 /
00195073.

CULTURELE RAAD BORSELE

26 JUNI:
AVG-BIJEENKOMST VOOR
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
IN DE STENGE
Vanaf 25 mei is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.
Omdat er bij vrijwilligersorganisaties veel
vragen en onduidelijkheden zijn over deze
nieuwe wetgeving, organiseren wij op dinsdag
26 juni een informatiebijeenkomst in De
Stenge in Heinkenszand, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 22
juni via www.borselebeweegt.nl/aanmelden
of via borselebeweegt@borsele.nl. Deelname
is gratis.

VERLEENDE
STOOKONTHEFFING(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borsele maken bekend dat de volgende
ontheffing(en) op 4 juni 2018 is 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:
•	C. Priester, op een perceel aan de
Maaiklinkstraat te Driewegen, kadastraal
bekend gemeente Borsele M. 1207, het
houden van een kampvuur in week 27.
•	J.B. Nelis, op een perceel aan de Koedijk
te ‘s-Gravenpolder, Kadastraal bekend
gemeente Borsele W. 1257, het verbranden
van 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.
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.

Winnaar fotowedstrijd ‘Borsele in al haar kleuren’ mei
H. Schot maakte de winnende foto voor de fotowedstrijd ‘Borsele
in al haar kleuren’ in de maand mei. Zij maakte de foto op de
Oudekamersedijk in Heinkenszand. De gans maakt het doorkijkje
compleet. De jury is van oordeel dat het een mooie scherpe foto
is, met de gans precies op de juiste plek om het plaatje interessant
te maken.
Een eervolle vermelding was er
voor de foto van
J. Strooband. Hij fotografeerde de stoomtrein
nu eens niet in het zwart maar met diverse
kleuren rijtuigen. Hierdoor is het een vrolijk
geheel.
H. Schot wint met haar foto een waardebon
van € 25 en dingt mee naar de jaarprijs van
€ 300. Wil u ook een kansje wagen?
Stuur dan een foto in via onze website
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
Hier vindt u ook de wedstrijd voorwaarden.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U INFORMATIE OVER DE
VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN VAN DE GEMEENTE
BORSELE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
Voor informatie over opgroeien en opvoeden en zorg voor kinderen (jeugdhulp):
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Borsele
T: 0113-238315
E: cjg@borsele.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Voor informatie over werk, inkomen en schulden, hulp bij het zelfstandig thuis wonen
(Wmo) zoals huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding:
• Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden
M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes
T: 0113-239100
E: wiz@grdebevelanden.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
Voor informatie over mantelzorgondersteuning, de warme maaltijdvoorziening,
persoonsalarmering, vrijwilligerswerk en -hulp en activiteiten in de buurt:
• VrijwilligersHuis Borsele
Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder
T: 0113-311999
E: info@vrijwilligershuis.nl
	Telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor informatie over activiteiten op het gebied van sport en bewegen, leefstijl,
verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs en het Jeugdsportfonds:
• Borsele Beweegt
E: borselebeweegt@borsele.nl
Telefoonnummers en meer informatie: www.borselebeweegt.nl

RAADSBIJEENKOMST 21 JUNI 2018
19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het gemeenteraadsspreekuur gehouden in het gemeentehuis
in Heinkenszand. Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de mogelijkheid vragen,
opmerkingen en kritiek voor te leggen aan raadsleden. Per partij is er één (raads)lid aanwezig.
Er wordt een verslag gemaakt van het spreekuur. Om organisatorische redenen dient u vóór
26 april 2018, 12.00 uur, een afspraak te maken bij Manon Sinke of Ilona Vermue via (0113)
238 487.
20.00 uur fractievergaderingen

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Andrea Geerts (olieverf), Petra de Haze (olieverf en keramiek)
’t Kunstuus Heinkenszand
en Marianne Heitman (sieraden)
Bedrijventoernooi,vanaf 17.00 uur. Meer info: www.luctorheinkenszand.nl
Sportpark Heinkenszand
Fair en ringrijden Ovezande. Toegang gratis. 10.00 - 16.00 uur
Mr. Dr. Messtraat Ovezande
75-jarig bestaan brandweer Ovezande, 11.00 - 15.30 uur
Dorpskern Ovezande
ATB Parcours Stelleplas. 18.15-21.30 uur. Meer info: www.teamx-treme.nl
Stelleplas, Heinkenszand
Solexrace en ronde van Ovezande, 16.00 - 17.30 uur
Ovezande
Expositie UIT-ZICHT, schilderijen, maskers en sieraden
Galerie G achttien 88,
Iedere drie laatste weekenden van de maand open
Oude polderdijk 2, Baarland
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur		
Con Amore 120 - Muzikaal dorpsfeest, 10.30 - 11.30 uur. Entree gratis
Hoedekenskerke
Jubileum Zomerfeest Speeltuinvereniging, 10.30 - 16.00 uur. Gratis toegang
Burg. Jansenstraat 's-Gravenpolder
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand
Beeldentuin G achttien 88,
open, vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur
Oude polderdijk 2, Baarland

Datum
t/m 16 juni
15 juni
16 juni
16 juni
19 juni
23 juni
t/m 24 juni
30 juni
30 juni
t/m 30 september
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VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
MSP UIENHANDEL BV

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
ALGEMENE GELEGENHEID 2019

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan MSP Uienhandel B.V.,
gelegen aan de Hertenweg 32a in Nieuwdorp,
een omgevingsvergunning hebben verleend
voor een buitenopslag voor gasflessen. In de
vergunning zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp.
De vergunning ligt ter inzage vanaf 14 juni
2018 tot en met 26 juli 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 in het gemeentehuis
van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand,
maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30
uur.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend over de ontwerpvergunning, de
adviseurs die advies uitgebracht hebben over
de ontwerpvergunning en belanghebbenden

Lintjesregen, vrijdag 26 april 2019: aanvragen kunt u nu indienen! Het lijkt nog heel ver weg,
maar voor de Lintjesregen 2019 kunt u nu al de aanvragen indienen bij de burgemeester. Dat
kan tot uiterlijk 1 augustus 2018.

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning kunnen tot en met 26 juli
2018 tegen de vergunning beroep instellen bij
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
De vergunningen treden op 27 juli 2018 in
werking, tenzij een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is gedaan
bij de voorzieningenrechter van de afdeling
bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer B.J. Hanning, tel +31 (0)6 51200601 van
RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd
onder nummer W-AOV180060 / 00186540.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LUXEMBURGWEG 7
IN NIEUWDORP
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben een verzoek ontvangen om vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van ProRail B.V. voor de
locatie gelegen aan de Luxemburgweg 7 te
Nieuwdorp. Het verzoek heeft betrekking op
het gedeeltelijk intrekken van voorschriften van
de omgevingsvergunning van 26 mei 2009,
met kenmerk 09020170/12. Burgemeester
en wethouders willen de voorschriften deels
intrekken.
De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf
14 juni 2018 tot en met 25 juli 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
gedurende openingstijden in het gemeentehuis
te Heinkenszand.
Een ieder kan tot en met 25 juli 2018, schriftelijk,
zienswijzen
over
de
ontwerpvergunning

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 A.V. Bol, tel. 06-51204428 van
RUD Zeeland. De ontwerpvergunning staat
geregistreerd onder nummer W-AOV170402 /
00170402.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
MAATSCHAP VERMUE-VAN ‘T WESTEINDE
Burgemeester
en
wethouders
van
de
gemeente Borsele maken bekend dat zij aan
Maatschap Vermue-van ’t Westeinde een
omgevingsvergunning hebben verleend voor
het realiseren van een tweede mestzak aan de
Beeldhoeveweg 2, 4453 VK te ‘s-Heerenhoek.
De vergunning ligt ter inzage vanaf 24 mei 2018
tot en met 5 juli 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 gedurende openingstijden
in het gemeentehuis te Borsele.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend over de ontwerpvergunning, de
adviseurs die advies uitgebracht hebben over
de ontwerpvergunning en belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten

geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning kunnen tot en met 5 juli
2018 tegen de vergunning beroep instellen bij
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. De vergunningen treden op 6 juli 2018
in werking, tenzij een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is gedaan
bij de voorzieningenrechter van de afdeling
bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer A.V. Bol, tel 06-5120 4428 van RUD
Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder
nummer W-AOV170561 / 00178280.

Wie kan een Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner of inwoonster van de gemeente
Borsele. Als u plannen in die richting hebt, is het verstandig eerst contact op te nemen met
Bianca Vermeulen van het secretariaat van onze gemeente. Zij kan u in grote lijnen aangeven
of de verdiensten van dien aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan
precies uit hoe u te werk moet gaan.
Indienen vóór 1 augustus 2018
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op
tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op vrijdag 26 april 2019 moet uw verzoek uiterlijk
op 1 augustus 2018 bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen die na deze datum
binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
Wilt u een Koninklijke Onderscheiding aanvragen voor een andere gelegenheid? Dient u dan
uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in.
Contact?
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met
het secretariaat. Dit kan telefonisch via (0113)238375. U kunt ook een e-mail sturen
jmavermeulen@borsele.nl.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens.
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Borsele is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op
het adres waar zij volgens de basisregistratie
personen staan ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dat betekent dat zij daardoor niet meer
op dat adres staan ingeschreven. De betrokken
personen zijn verplicht tot het doen van aangifte
van verblijf en adres of adres-wijziging.
Het betreft de volgende persoon:
• J.A.E. Philips (04-03-1981).

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en de
gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer
0113-238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING RIJK-NOTEBOOM VOF
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borsele hebben een aanvraag ontvangen
om vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van Rijk-Noteboom
V.O.F., gelegen aan de Vroonhoek 1, 4451 TE
te ‘s-Heerenhoek. De aanvraag heeft betrekking
op het opslaan van de ADR stoffen klasse
5.1 en 8. Zij willen de omgevingsvergunning
verlenen met voorschriften ter bescherming van
het milieu.
De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf
31 mei 2018 tot en met 11 juli 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
gedurende openingstijden in het gemeentehuis
te Heinkenszand.
Een ieder kan tot en met 11 juli 2018, schriftelijk,
zienswijzen
over
de
ontwerpvergunning

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 A.V. Bol, tel. 06-51204428 van de
RUD Zeeland. De ontwerpvergunning staat
geregistreerd onder nummer W-AOV170294 /
00166866.

