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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

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.

RAADSBIJEENKOMSTEN
De raad is met zomerreces. De eerst
volgende raadsbijeenkomst vindt plaats op
30 augustus aanstaande.

BORSELSE SPRINTER

CULTURELE RAAD BORSELE

Activiteitenprogramma 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.

Draag uw kandidaat voor voor de Zeeland Refinery
Cultuurprijs Borsele 2018!
Dit jaar reiken Zeeland Refinery en de gemeente Borsele
weer de Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele uit. De
prijs is bedoeld om een inwoner of organisatie, die een
positieve invloed heeft op het culturele leven in Borsele,
in het zonnetje te zetten. Dat mag gaan om zowel
amateurs als professionals. Dit jaar speelt het publiek een
belangrijke rol bij de keuze voor de prijswinnaar.
Oproep
Kent u iemand of een organisatie die zich in de gemeente
Borsele inzet voor het culturele leven? Geef dan naam,
adres, een korte beschrijving van de activiteit en een
motivatie waarom deze in de prijzen zou moeten
vallen door aan de Culturele raad Borsele. Dit kan tot 15 september door het sturen van
een mail naar cultureleraad@borsele.nl of via de website: www.cultureleraadborsele.nl/
voordrachtformulier-cultuurprijs.
Publieksjury
In tegenstelling tot eerdere edities zal het publiek dit jaar een voordracht doen aan de jury. Op
1 oktober zullen de genomineerden die aan de voorwaarden voldoen bekend worden gemaakt.
Iedereen kan dan tot 1 november stemmen via de speciale facebookpagina of de website van de
Culturele Raad. Onder diegenen die meestemmen zal een leuke prijs worden verloot. Een jury
zal uit de drie kandidaten met de meeste stemmen een winnaar aanwijzen.
De winnaar van de cultuurprijs zal worden bekend gemaakt op dinsdagavond 20 november.
Prijs
De Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele bestaat uit een geldbedrag van € 1.500,- voor de
winnende organisatie of de organisatie waarvoor de winnaar zich inzet en een tastbaar
aandenken.

ZOMERACTIVITEITEN VOOR SENIOREN
De Seniorenraad Borsele kijkt terug op
een succesvolle aftrap van de jaarlijkse
zomeractiviteiten voor senioren. De komende
weken staan er nog een aantal leuke activiteiten
op de planning. Meld u aan en geniet met ons
mee!
•	01 augustus: Een werkelijk unieke kans om het
jongste kasteeltje van Nederland te bezoeken;
het Arendsslot in ’s-Heer Arendskerke. Het
kasteel, de prachtige tuinen en de orangerie
zijn zeer de moeite waard. Bezoekers krijgen
een French High Tea aangeboden met zoete
en hartige lekkernijen.
•	
03 augustus: Een stadswandeling door
historisch Goes. Het stratenpatroon wijkt
nauwelijks af van dat in de zestiende eeuw.
Onder leiding van een gids krijgen deelnemers
een beeld van het leven in vroeger tijden. Een
kopje koffie/thee wordt aangeboden bij Slot
Oostende.

•	08 augustus: Een beweegles Body Fit en na
afloop pannenkoeken eten bij molen De Vijf
Gebroeders in Heinkenszand. Op LatijnsAmerikaanse muziek oefeningen doen
waarbij balans en houding centraal staan. Na
de sportieve inspanningen komt de inwendige
mens aan bod en zullen de pannenkoeken
heerlijk smaken.
•	10 augustus: Als afsluiting van de zomeractiviteiten staat een gezellige barbecue
op het programma. De mooie locatie van
Pleisterplaats Boerhaave in Hoedekenskerke
staat garant voor een geslaagde middag/
avond.
Om
organisatorische
redenen
is
het
aanmelden voor de zomeractiviteiten verplicht.
Dit kan bij VrijwilligersHuis Borsele via
telefoonnummer 0113-311999 of e-mailadres
info@vrijwilligershuis.nl.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID MINDERVALIDEN SERINGESTRAAT
TE ‘S-GRAVENPOLDER
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2018 besloten
een parkeergelegenheid in te stellen voor
mindervaliden in de Seringestraat (t.h.v. huisnummer 51) te ‘s-Gravenpolder. Dit door
middel van plaatsing van een bord E6, gehan-

dicaptenparkeerplaats, als bedoeld in het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990. De inzage- en bezwaartermijn is van
25 juli tot en met 5 september 2018. Het
besluit ligt ter inzage op de afdeling Post- en
archiefzaken van de gemeente Borsele en is

in te zien op de website van de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk, gemotiveerd bezwaar maken bij het college van B&W
van de gemeente Borsele. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de heer B. Vleugel, 0113-238
414. Email: info@borsele.nl.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Expositie ‘Binding’, Petra Bouman (porselein), Irene Damminga (fotografie),
Ludmila Kalmaeva (iconen). Vrij-za-zo 13:00-17:00 uur. Meer info: www.g-achttien88.nl
Jumpin' de Weel. Meer info: www.jumpindeweel.nl
Creatief?...met siBart, expositie van 13:00 - 16:00 uur op woensdag en zaterdag
Diverse zomeractiviteiten Seniorenraad Borsele. Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Oogstfeest Oudelande, 10:00-16:00 uur. Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
6 open tuinen in de Zak van Zuid-Beveland, 10:00 - 17:00 uur. Meer info: tuin@doolman.nl
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open, vrij-, za- en
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur

Locatie
Beeldentuin G achttien 88
Oude Polderdijk 2, Baarland
Ambachtsherendijk Nisse
’t Kerkje Ellesdiek
Gemeente Borsele
Oudelande
Tennisvelden Heinkenszand
Heinkenszand en Nisse
Beeldentuin G achttien 88
Oude Polderdijk 2, Baarland

Datum
t/m 29 juli
31 juli t/m 5 augustus
augustus
t/m 10 augustus
18 augustus
18 t/m 26 augustus
25 en 26 augustus
t/m 30 september

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 ’s-Heer Hendrikskinderen
Kosten: € 15,00
Dinsdag 31 juli, 11.30 - 17.30 uur
Arboretum Kalmthout (B). Kosten: € 23,00
Woensdag 1 augustus, 10.30 - 17.00 uur
Lunch in 'De Caisson' en bezoek aan
oorlogsmuseum Vitality, Kapelle
Kosten: € 13,00 incl. een koffie of fris;
excl. lunch / incl. entree
Vrijdag 3 augustus, 12.00 - 17.30 uur
Roofvogelshow, Wemeldinge
Kosten: € 24,00 Geen invalidentoilet
(speciale prijs)
Dinsdag 7 augustus, 12.30 - 17.30 uur
Watertaxirondvaart, Vlissingen
Kosten: € 21,00 Niet rolstoeltoegankelijk!
Woensdag 8 augustus, 11.30 - 17.30 uur
Sterrenwacht Mercurius, ‘de Biesbosch’
Dordrecht. Kosten: € 20,00
Donderdag 9 augustus, 10.30 - 17.30 uur
Pannenkoekenmolen 'De Halm' en
toeristische markt Burgh-Haamstede
Kosten: € 11,00 incl. koffie/fris;
excl. pannenkoeklunch.
Dinsdag 14 augustus, 11.30 - 15.30 uur
Tuinbarbecue bij dhr. Vegting, Heinkenszand
Kosten: € 10,00
Donderdag 16 augustus, 12.30 - 18.30 uur
Zeehondensafari: rondvaart vanuit
St. Annaland met de Frisia 2
Kosten: € 27,50 Niet rolstoeltoegankelijk!
(speciale prijs)
Zaterdag 18 augustus, 12.00 - 17.30 uur
Vlasdag Dreischor, Schouwen-Duiveland
Kosten: € 14,00
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 via dhr. R.W. Verhallen,
telefoonnummer 06-29056616.

