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VERLEENDE UITGEBREIDE
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR RIJK-NOTEBOOM V.O.F.

CULTURELE RAAD BORSELE
Oeljebroelje
Op 22 juli vond weer het jaarlijkse cultuurfestival Oeljebroelje plaats.
In een zonovergoten Fort Ellewoutdijk genoten bijna 1000 bezoekers
van een gevarieerd aanbod van verschillende kunstvormen en soorten
muziek. Veel kinderen deden enthousiast mee aan de speurtocht en het
blazen van gigantische bellen. We kijken terug op een geslaagde editie.
De Culturele Raad Borsele bedankt de vrijwilligers van de werkgroep
voor hun inzet en de deelnemers en bezoekers voor hun aanwezigheid.
Tot volgend jaar!

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan Rijk-Noteboom V.O.F.,
gelegen aan de Vroonhoek 1 te ‘s-Heerenhoek
een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het opslaan van de ADR stoffen klasse
5.1 en 8. In de omgevingsvergunning zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met ICT-werkzaamheden is het
gemeentehuis op vrijdag 7 september gesloten
en telefonisch niet bereikbaar. Daarnaast is het
niet mogelijk om op donderdag 6 september
een spoedaanvraag in te dienen bij de afdeling
Burgerzaken voor reisdocumenten of een
rijbewijs.

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

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 11 maart 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap Markusse-Beeke, gelegen
aan Kloetingseweg 21 in 's-Gravenpolder. Het
betreft een melding voor het beëindigen van
het bedrijf. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT180148. Inlichtingen kunnen
worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of
0115-745100.

WALK 4 VETERANS: WANDEL MEE VOOR EEN VETERANENHOND!
Sportief en gezellig wandelen met onderweg
volop militaire beleving? Doe dan mee aan
de Walk 4 Veterans van Hulp voor Helden op
15 september 2018! De start en finish is bij
Berkenhof’s Tropical Zoo in Kwadendamme. Je
helpt dan ook nog eens een veteraan die als
gevolg van zijn inzet voor vrede en veiligheid
een trauma (PTSS) heeft opgelopen. De
opbrengst van deze sponsorwandeltocht komt
namelijk ten goede aan een veteranenhond,
ook wel PTSS-hulphond genoemd.
Hulp voor Helden - Stichting KPPR wil het welzijn
van militairen, veteranen en hun thuisfront
bevorderen. Met diverse welzijnsprojecten
geven ze hen aandacht, erkenning en steun.
De veteranenhond is één van deze projecten.

De training, plaatsing en begeleiding van één
veteranenhond is kostbaar: € 21.000,-. Hulp
voor Helden zamelt geoormerkt geld in voor
veteranenhonden. Hulphond Nederland zorgt
voor de selectie, opleiding, plaatsing en nazorg
van de veteranenhonden.
Door de afstanden van 5, 10 en 20 kilometer
is de wandeling geschikt voor gezinnen met
kinderen, veteranen, wandel- en hondenliefhebbers, militairen, collega’s, rolstoel- en
scootmobielgebruikers. Iedereen kan meedoen!
Meer info en inschrijven Walk 4 Veterans
walk4veterans.nl
facebook.com/walk4veterans

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf
26 juli tot en met 6 september 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 die zienswijzen hebben
ingediend
over
de
ontwerp-omgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht
hebben over de ontwerp-omgevingsvergunning
en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen
te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 6
september 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 7 september 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 en het opvragen
van stukken kunt u zich wenden tot de heer
A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland,
tel. 06-51204428 of 0115-745100. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV170294 / 00166866

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

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

