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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
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

VERLEENDE REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING TOP
BEHEER B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele maken
bekend dat zij aan TOP Beheer B.V., gelegen aan
de Baarlandsezandweg 5 in ’s-Gravenpolder,
een reguliere omgevingsvergunning hebben
verleend voor het opslaan van azijnzuur 70% in
IBC’s.
De beschikking kan worden ingezien tot en met
30 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.
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 juli
2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken
bij de gemeente Borsele, Postbus 1 4450 AA
Heinkenszand. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die
een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen
om een voorlopige voorziening vragen. U richt
het verzoek aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie
en het opvragen van stukken kunt u zich wenden
tot de heer L.P. Kaaijsteker, tel. 06-5120 4111 van
RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd
onder nummer W-AOV180196 / 00191977.

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.

RAADSVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad
van Borsele, te houden op donderdag 5
juli 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 benoemen van een
plaatsvervangend griffier
7.	Voorstel voor het beschikbaar stellen van
€ 300.000 voor het herstellen en afwerken
boomspiegels met bodembedekkend
materiaal
8.	
Voorstel voor het beschikbaar stellen
van een krediet van € 13.000 voor de
aanschaf van vlaggenmasten
9.	
Voorstel tot het instemmen met de
kadernota/ programmabegroting 20192022 GGD Zeeland
10.	
Voorstel tot het instemmen met de
programmabegroting 2019 van het
SWVO
11.	
Voorstel tot het vaststellen van de
jaarstukken 2017 gemeente Borsele
12. Vragenuurtje
13. Sluiting

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.
Donderdag 28 juni, 11.45 - 17.30 uur
Bingo in wijkcentrum ‘de Spinne’ te Goes
Kosten: € 10,00
Zaterdag 30 juni, 17.00 - 22.00 uur
Zomerzangavond mannenkoor Ouddorp
Kosten: € 13,00 Geen invalidentoilet, maar
ruim toilet.
Maandag 2 juli, 11.30 - 18.00 uur
Rondrit Walcheren, koffie 'de Stenen Toko';
Hollandse nieuwe, Neeltje Jans
Kosten: € 16,00 incl. koffie en bolus; excl. vis.
Woensdag 4 juli, 10.00 - 16.00 uur
Ritje België met lunch in restaurant 'De
Smerende Beertjes', Stekene (B)
Kosten: € 15,00 incl. koffie/fris; exl. lunch.
(speciale prijs)
Donderdag 5 juli, 12.00 - 17.30 uur		
Rondvaart Spido Rotterdam. Kosten: € 32,50
Dinsdag 10 juli, 10.00 - 15.30 uur 		
Picknick en ritje Grevelingenmeer 		
Kosten: € 16,00
Donderdag 12 juli, 12.00 - 17.30 uur
Ritje Veerse Meer en goed doel (KWF)
bezoek ‘Groot Middenhof’ (bezichtiging
Panorama Schilderij voor kankerbestrijding)
Kosten: € 16,00
Zaterdag 14 juli, 11.30 - 17.30 uur		
Imkerijdag en boerenfair landwinkel Keizer
Kosten: € 17,00

Heinkenszand, 18 juni 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

VERSPREIDING PLASTIC
ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket
In de week van 9-15 juli 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. Tegelijkertijd zijn er ook
inwoners die te veel zakken overhouden.
Deze kunt u ook inleveren. Ophalen en
brengen kan tijdens openingsuren op de
volgende adressen:
• de balie van het gemeentehuis;
• dorpshuis ‘de Cameronian’ in Baarland;
•	dorpshuis
‘De
Driesprong’
in
Driewegen;
•	dorpshuis ‘de Zandlôôper’ in Lewedorp;
•	dorpshuis
‘Versvliet’
in
’s-Heer
Abtskerke;
• dorpshuis ’t Durpsuus’ in Nisse.

Dinsdag 24 juli, 12.00 - 18.30 uur
Rondvaart Biesbosch, Drimmelen		
Kosten: € 32,50
Donderdag 26 juli, 11.30 - 18.00 uur
Zeehondenopvang ‘A Seal’ en koffie in 'Zoet
of zout', Stellendam.
Kosten: € 25,00 incl. entree, koffie/thee en
lekkers. (speciale prijs)
Vrijdag 27 juli, 12.30 - 17.30 uur
Bezoek aan zorgboerderij 'Pollehof',
Kwadendamme. Kosten: € 19,00
Zaterdag 28 juli, 12.15 - 17.45 uur
Zonnebloembingo te ’s-Heer
Hendrikskinderen. Kosten: € 15,00
Dinsdag 31 juli, 11.30 - 17.30 uur
Arboretum Kalmthout (B). Kosten: € 23,00
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 maandagen 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 via dhr. R.W. Verhallen,
telefoonnummer 06-29056616.

Dinsdag 17 juli, 11.30 - 15.30
Tuinlunch bij de Heer Vegting, Heinkenszand.
Kosten: € 5,00 (speciale prijs)
Donderdag 19 juli, 14.30 - 20.30 uur
Rit naar Renesse, bezoek circus Renz.
Kosten: € 29,50

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT

CULTURELE RAAD BORSELE

Op 17 april 2018 is een melding ontvangen van
J.A.M. Boonman, adres gelegen aan Dierikweg
ongenummerd in Kwadendamme. Het betreft
een melding voor de tijdelijke opslag van 250 ton
champignonmest. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180248. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096.

Wat is de culturele raad?
Wekelijks treft u in dit katern een stukje
aan van de Culturele Raad Borsele. Waar
houden de Culturele Raad en bijbehorende
werkgroep zich nu eigenlijk mee bezig? Dat
is eenvoudig beantwoord: met cultuur.

Op 16 mei 2018 is een melding ontvangen van
A. Boone, adres gelegen aan Monsterweg 137
in Borssele. Het betreft een melding voor de
tijdelijke opslag van 100 ton vaste paardenmest.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180296. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51202869.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Con Amore 120 - Muzikaal dorpsfeest, 10.30-11.30 uur. Entree gratis
Jubileum Zomerfeest Speeltuinvereniging. 10.30 - 16.00 uur. Gratis toegang
Adri Karman (aquarel en acryl), Maria van den Eertwegh (schilderijen)
en Arjan Pouwer (ruimtelijk werk)
Rommelmarkt, 13.00 - 16.00 uur. Verkoop bij opbod om 14.00 uur
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open,
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur

Zaterdag 21 juli, 11.00 - 17.00 uur		
Visserijdagen Bruinisse. Kosten: € 15,00

Locatie
Hoedekenskerke
Burg. Jansenstraat 's-Gravenpolder
’t Kunstuus Heinkenszand

Datum
30 juni
30 juni
t/m 14 juli

Dorpsplein Nisse
Beeldentuin G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland

7 juli
t/m 30 september

De werkgroep heeft zelf twee evenementen
ontwikkeld: Kleinkunst op Stoom in
samenwerking met de Stoomtrein GoesBorsele (altijd op 2e Pinksterdag) en
Oeljebroelje, cultuurfestival aan de Schelde.
Met deze laatste activiteit is de werkgroep
momenteel druk aan de gang. De laatste
voorbereidingen om het weer tot een groot
succes te maken in Fort Ellewoutsdijk
worden nu getroffen. Kom vooral kijken op
zondag 22 juli, tussen 11.00 uur en 17.00
uur.
Er is muziek, toneel,
amateurkunst
in
vele vormen; er
zijn
hapjes
en
drankjes en het
Fort zelf is sowieso
een bezoek meer
dan waard. De
toegang is gratis!

