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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
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EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
‘Creatief?...met siBart’, expositie van 13:00 – 16:00 uur op woensdag en zaterdag
Huttenbouwdag Lewedorp, 11.00-16.00 uur. Toegang gratis
Oogstfeest Oudelande, 10:00-16:00 uur. Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl
Rommelroute 's-Gravenpolder/ 's-Heer Abtskerke, 10.00-17.00 uur
Borsele Sloepoort Cup toernooi
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
Highlandgames by the sea, 12.00-22.00 uur
Bingo voor alle leeftijden, woensdag en zaterdag 20:00 uur. Kinderbingo, maandag 20:00 uur
Bijeenkomst dorpsraad Heinkenszand. Aanvang 20:00 uur.
Meer info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Trekkertrek, van 13.00-19.00 uur. Meer info: www.poeltrappers.nl
6 open tuinen in de Zak van Zuid-Beveland, 10:00 – 17:00 uur. Meer info: tuin@doolman.nl
Expositie ‘Compassie’ met werk van Burhan Saleh (portretten, abstract werk en grafiek) en
A. Sharif Azizyar (beelden). Vrij-, za- en zondag 13.00-17.00 uur. Meer info: www.g-achttien88.nl
Open monumentendagen
Arrangement kasteeltuin – klassiek concert ‘Maggini kwartet’ – menu. Vanaf 15:00 uur.
Meer info: www.zeeuwsekerken.nl of www.baarland.com
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open, vrij-, za-,
zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za om zelf creatief aan de slag te gaan met
inspiratie uit de beeldentuin. Meer info: www.g-achttien88.nl

Locatie
’t Kerkje Ellesdiek
speelveldje achter basisschool
De Leeuwerik
Oudelande
‘s-Gravenpolder/
‘s-Heer Abtskerke
Sportcomplex SV Nieuwdorp
Tennisvelden Heinkenszand
Zeedijk 7, naast de
Landing Baarland
Vakantiepark Hof van t/m
Zeeland, Heinkenszand
Brasserie Stelleplas
Heinkenszand
‘s-Heer Abtskerke
Heinkenszand en Nisse
Galerie G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland
Gemeente Borsele
(ook landelijk)
Kasteeltuin, St. Maartenskerk
en restaurant ‘De Kleine
Toren’ Baarland
Beeldentuin G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland

Datum
augustus
17 augustus
18 augustus
18 augustus
18 t/m 25 augustus
18 t/m 26 augustus
19 augustus
22 augustus
23 augustus
25 augustus
25 en 26 augustus
t/m 26 augustus
8 en 9 september
9 september
t/m 30 september

CULTURELE RAAD BORSELE
Fotowedstrijd “Borsele in al haar kleuren”.
In juli hebben veel mensen een of meerdere
foto’s ingestuurd voor de fotowedstrijd “Borsele
in al haar kleuren”. De jury kon zich buigen over
een veelheid aan foto’s die de veelzijdigheid
van onze gemeente mooi in beeld brengt.
Winnaar werd C. Dumais met bijgaande foto

van koeien die beschutting zoeken en vinden
onder de bomen.
Het doet bijna middeleeuws aan; vergelijkingen
met klassieke schilderijen van schilders als
Koekkoek en Maris dringen zich op. Een
eervolle vermelding krijgt de inzending van
R. Geys voor zijn scherpe foto van een

regenboog die zich over ’s Heerenhoek
uitstrekt. De maandwinnaar krijgt een bon
van 12,50 toegezonden. Na een jaar wordt
uit de 12 bekroonde inzendingen nog de
mooiste foto van het jaar gekozen. Iedereen
mag meedoen; voor nadere informatie:
www.cultureleraadborsele.nl.

DEFINITIEF BESLUIT VOOR
PRORAIL B.V. VOOR DE
LOCATIE LUXEMBURGWEG 7
TE NIEUWDORP
Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij een besluit hebben
genomen inhoudende het deels intrekken van
een omgevingsvergunning van ProRail B.V.
met kenmerk 09020170/12 voor de locatie
Luxemburgweg 7 te Nieuwdorp. In het besluit
zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp.
Het besluit ligt ter inzage vanaf 9 augustus
2018 tot en met 20 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 het ontwerpbesluit, de adviseurs
die advies uitgebracht hebben over het
ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingediend over het
ontwerpbesluit kunnen tot en met 20 september
2018 tegen het besluit beroep instellen bij
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het besluit treedt op 21 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. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100. Het
besluit staat geregistreerd onder nummer
W-AOV170402/00173052.

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 27 juli 2018 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf van Dijke, gelegen aan
de Baandijk in Driewegen. Het betreft een
melding voor tijdelijke opslag van 100 ton vaste
varkensmest voor de locatie gelegen aan de
Baandijk te Driewegen, kadastraal bekend
als gemeente Borsele sectie M, nummer 422.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180398.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer P. Valk,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51202869 of 0115-745100.

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.

MELD U AAN VOOR BURENDAG!
We attenderen u graag op Burendag,
een jaarlijks terugkerend initiatief van het
OranjeFonds. Als buurt is het mogelijk om
een aanvraag voor een financiële bijdrage in
te dienen voor een activiteit.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buurt op de 4e
zaterdag in september. In 2018 is Burendag
op 22 september. Het is een dag waarop je
gezellig samenkomt en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
OranjeFonds
Het OranjeFonds steunt sociale initiatieven
en bevordert zo contact tussen groepen
mensen. Daarom is het mogelijk als
buurt een aanvraag tot max. € 400,= in te
dienen om het Burendagplan te kunnen
uitvoeren. Op de website www.burendag.
nl zijn de voorwaarden voor particulieren en

organisaties te vinden.
Feestpakket
Iedereen die vóór 1 september een activiteit
aanmeldt, ontvangt (zolang de voorraad
strekt) een Burendag feestpakket.

V E R V O L G P A G I N A

W W W . B O R S E L E . N L

CONTROLE HONDENBELASTING
aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Heinkenszand en bij
Sabewa Zeeland in Terneuzen, tel. nr. (088) 9995800. U kunt het formulier ook downloaden op
www.sabewazeeland.nl. U vindt het onder ‘digitaal loket’- ‘hondenbelasting aangifte’.
Controle
Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond
aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te
vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd.
Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien
niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers
van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van Sabewa Zeeland uit. Zij
zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.
Tarieven hondenbelasting
De gemeente Borsele heft hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van
de aanslag hondenbelasting. In het belastingjaar 2018 gelden de volgende tarieven:
Aantal honden
Eerste hond
Voor iedere hond boven het aantal van één
Kennel

Vanaf week 34 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de
gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.
Wie betaalt hondenbelasting?
Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf
is of van een huisgenoot, het ‘hoofd van het gezin’ is verplicht de hond aan te melden. Dit moet
gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden
belasting wordt betaald.
Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week
alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes. Een

Tarief desbetreffende hond
€ 53,40
€ 79,80
€ 160,20

Wijzigingen
Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u
zelf naar een andere gemeente verhuist. U kunt deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden,
zodat de aanslag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier ‘afmelden
hondenbelasting’ op de voornoemde website.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u
contact opnemen met Sabewa Zeeland, tel. nr. (088) 9995800.

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

