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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

BORSELE VEILT
KUNSTWERKEN
De gemeente laat een aantal kunstwerken veilen
bij veilinghuis Korendijk in Middelburg. Onder
andere diverse olieverfschilderijen, zeefdrukken
en aquarellen gaan onder de hamer. Ook het
bronzen beeld van een paard, dat voor het
voormalig politiebureau in Heinkenszand stond,
wordt geveild.
Vanaf 3 september is de catalogus online te zien
op www.veilinghuiskorendijk.nl. Op zaterdag
8 en maandag 10 september zijn er tussen
10.00 en 17.00 uur kijkdagen. Van 3 tot en met
10 september 19.00 uur kan er online geboden
worden. Voor vragen kan men contact opnemen
met het veilinghuis op telefoonnummer 0118750429 of via info@veilinghuiskorendijk.nl.

Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383

Heeft u nog vragen hierover, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling op 0113-238437
(woensdag t/m vrijdag).

Als centraal informatie- en coördinatiepunt is dit jaar gekozen voor Kwadendamme. Een dorp
met een rijke geschiedenis binnen het bijzondere polderland. In de Rooms-Katholieke Sint
Bonifatiuskerk, aan de Johan Frisostraat, is een informatiecentrum ingericht met onder andere
een expositie over de historie van Kwadendamme en omgeving. Het informatiecentrum is voor
bezoekers geopend op zaterdag 8 en zondag 9 september van 13.00 uur tot 17.00 uur. Hier ligt
het programmaboekje met informatie over alle deelnemende locaties voor u klaar. Daarnaast
is dit ook het startpunt van een fietstocht langs diverse monumenten in de omgeving en de
wandelroute ‘Ommetje Kwadendamme’.

VRIJWILLIGERSHUIS ZOEKT FORMULIERENDIPLOMATEN

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOOR ENDURIS B.V.

Om de oogst te beschermen wordt steeds
vaker een knalapparaat ingezet om
vooral vogels te verjagen. Het gebruik
van
knalapparatuur
is
toegestaan,
maar wel aan regels gebonden (artikel
4:6 Algemene plaatselijke verordening
gemeente Borsele).
In het kort zijn deze regels:
1.	
Minimale afstand tot de bebouwde
kom: 250 meter.
2.	Minimale afstand tot de openbare weg:
50 meter.
3. Onderlinge afstand: 250 meter.
4.	Niet in de richting van woningen
plaatsen.
5. Maximaal 8 knallen per uur.
6.	Niet gebruiken tussen 20.00 uur en
07.00 uur.
7.	Niet langer dan 3 dagen op dezelfde
plek. Daarna minimaal 50 meter
verplaatsen.

Het landelijk thema is dit jaar ‘in Europa’ en sluit hiermee aan bij het
Europees jaar voor het cultureel erfgoed. Bij vele locaties is sprake van een historische relatie
met landen in Europa. Handel, architectuur, bestuur, vervoer, verdedigingswerken, godsdienst,
wet- en regelgeving; in vele gevallen is er een Europees verband met ons erfgoed. Verwonder u
door op locatie de Europese dimensie te ontdekken.

Wilt u het volledige programma van tevoren inzien, kijk dan op de website
www.openmonumentendag.nl/borsele. U treft daar de uitvoerige informatie over de locaties
en openingstijden aan.

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

GEBRUIKSREGELS
KNALAPPARATUUR

OPEN MONUMENTENWEEKEND 2018
Op zaterdag 8 en zondag 9 september staan in de gemeente Borsele de
deuren van bijzondere gebouwen en locaties open voor publiek. Ruim
30 monumenten doen dit jaar mee aan Open Monumentendag. Ze zijn
op zaterdag en/of zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen.
Een unieke gelegenheid om ook eens achter de toegangsdeur te kijken.
Laat u verrassen en beleef al het bijzondere van dit waardevol cultureel
erfgoed in Borsele.

Op een aantal plaatsen is tijdens het Open Monumentenweekend muziek op locatie te genieten.
Zaterdag op Slot Baarland, zondagmiddag op de hoeve ‘Acht is meer dan duizend’ te Ovezande
en zaterdag- en zondagmiddag in de Bonifatiuskerk te Kwadendamme.

OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur

Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben een aanvraag ontvangen om vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van Enduris B.V. De aanvraag
heeft betrekking op het oprichten en in werking
hebben van een hoofdverdeelstation. De
aanvraag gaat over de inrichting HVS Borssele
Enduris, gelegen aan de Wilhelminahofweg
1a te Borssele. Burgemeester en wethouders
willen de omgevingsvergunning verlenen met
voorschriften ter bescherming van het milieu.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage
vanaf 6 september 2018 tot en met 17 oktober
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 17 oktober 2018,

CULTURELE RAAD BORSELE

schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning 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 hierover te hebben ingediend
over de ontwerp-omgevingsvergunning en
de adviseurs die advies hierover hebben
uitgebracht kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie en het opvragen van
stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J.
Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180250 / 00193507.

Het valt voor sommige mensen niet mee om
alle veranderingen in de wet- en regelgeving
te volgen. De toegang tot hulp verloopt veelal
via een aanvraagprocedure. In de huidige
samenleving moeten formulieren ook steeds
vaker digitaal worden ingediend. De kwetsbaren
hebben steeds meer moeite om hun weg te
vinden in de wirwar van voorzieningen. Zij
begrijpen de formulieren niet of weten niet hoe
deze (digitaal) ingevuld moeten worden. Soms
weten zij ook niet van het bestaan van bepaalde
hulp, zorg of inkomensregelingen. Daarom
zoekt VrijwilligersHuis Borsele vrijwilligers voor
dit nieuwe project!

biedt u een cursus aan die gericht is op deze
werkzaamheden. Als formulierendiplomaat
heeft u de vrijheid om uw afspraken volgens uw
eigen agenda in te plannen.

Vacature formulierendiplomaten
Als formulierendiplomaat helpt u inwoners
van de gemeente Borsele met het ordenen en
uitzoeken van de (thuis)administratie en het
invullen van formulieren. Het VrijwilligersHuis

Bent u een aantal uur per week beschikbaar en
wilt u Borselse inwoners helpen?
Meld u dan aan of vraag meer informatie aan
het VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113311999 of e-mailadres info@vrijwilligershuis.nl.

Wij zoeken vrijwilligers die:
• Interesse hebben in administratieve zaken,
• de Nederlandse taal goed beheersen;
• digitaal vaardig zijn;
• goede uitdrukkingsvaardigheden hebben;
• geduld en inlevingsvermogen hebben;
• goed kunnen samenwerken;
• in bezit zijn van eigen vervoer;
• bereid zijn om een cursus te volgen.

GEMEENTEHUIS A.S. VRIJDAG GESLOTEN
In verband met ICT-werkzaamheden is het gemeentehuis op vrijdag 7 september a.s. 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.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Zeeland Classic Wielerwedstrijd, 16.00-20.00 uur
Open monumentendagen, thema ‘in Europa’
Meer info: www.openmonumentendag.nl/borsele
Tweedaagse rommel- en boekenmarkt, za van 13:00 - 16:00 uur,
zo van 10:00 tot 16:00 uur
Open Dahliatuin, 13:00-17:00 uur. Toegang gratis

Locatie
Start/Finish tegenover gemeentehuis
Heinkenszand
Gemeente Borsele (ook landelijk)

Datum
8 september

H. Blasiuskerk Kerkdreef Heinkenszand

8 en 9 september

Van Cittersstraat Heinkenszand
tussen huisnummers 3-5
Arrangement kasteeltuin - klassiek concert ‘Maggini kwartet’ - menu
Kasteeltuin, St. Maartenskerk en
Vanaf 15:00 uur. Meer info: www.zeeuwsekerken.nl of www.baarland.com restaurant ‘De Kleine Toren’ Baarland
Expositie ‘Een bunder letteren’: 44 kistboeken gemaakt door professionele
't Kunstuus Heinkenszand
en amateur kunstenaars. Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl
(Combi met ‘een bunder kunst’ in 's-Heer Arendskerke)
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl
Diverse locaties binnen de gemeente Borsele
2e Kraaieloop Lewedorp, 13.30-17.00 uur. Trimloop over 7,5
Vanaf Kerkplein Lewedorp
en 15 kilometer, wandelen over 5, 7,5 en 15 kilometer
Meer info: www.kraaieloop.jouwweb.nl
Theatervoorstelling ‘Ma’, 19.45-22.00 uur, toegang gratis
De Stenge Heinkenszand
Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Scoutrock, van 19.30 - 02.00 uur
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Kunstroute ‘Kunstspeuren in de Zak’
Diverse locaties gemeente Borsele
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand
Beeldentuin G achttien 88,
open, vrij-, za-, zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za om zelf
Oude Polderdijk 2, Baarland
creatief aan de slag te gaan met inspiratie uit de beeldentuin
Meer info: www.g-achttien88.nl
Kinderkledingbeurs, vrij van 13:30 -20:00 uur, za van 9:30 tot 11:30 uur
De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek

8 en 9 september

9 september
9 september
t/m 15 september
15 t/m 29 september
23 september
28 september
29 september
29 en 30 september
t/m 30 september

5 en 6 oktober

V E R V O L G P A G I N A
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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOOR TENNET TSO B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele
hebben een aanvraag ontvangen om
vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van TenneT
TSO B.V. De aanvraag heeft betrekking op
het splitsen van de bestaande inrichting,
gelegen aan de Wilhelminahofweg 1a te
Borssele, bestaande uit een 380 kV en 150
kV hoogspanningstrafostation, waarvan
een bestaand deel van de inrichting door
TenneT TSO B.V. wordt overgedragen aan
Enduris B.V. Burgemeester en wethouders
willen de omgevingsvergunning verlenen
met voorschriften ter bescherming van het
milieu.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter

inzage vanaf 6 september 2018 tot en met
17 oktober 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 17 oktober 2018,
schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning 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 ontwerp-omgevingsvergunning en
de adviseurs die advies hierover hebben
uitgebracht kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie en het opvragen
van stukken kunt u zich wenden tot de
heer A.A.M.J. Oostvogels, medewerker van
RUD Zeeland, tel. 06-5120 6349 of 0115745100. De aanvraag staat geregistreerd
onder nummer W-AOV180225 / 00192611.

RAADSBIJEENKOMST
Voor de raadsinformatiebijeenkomst van 13 september
zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:
•	Informatieraad over de tweede supermarkt en de
brandweergarage in Heinkenszand;
•	Kaderstellende kostendekkendheid leges en tarieven.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadsboerderij ’t Hof
Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. De avond begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te
wonen.

Vanaf 1 februari 2015 publiceren wij onze bekendmakingen digitaal, onze publicaties kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

VERSPREIDING PLASTIC ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket
In de week van 17 september ontvangt u weer een
nieuw pakket plastic zakken van ons voor de inzameling
van het plastic verpakkingsafval.
Ophalen of terugbrengen pakket plastic zakken nu
ook mogelijk in ’s-Gravenpolder en Hoedekenskerke!
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van gezinnen
die extra zakken willen ontvangen voor de inzameling
van het plastic. Dat is mogelijk. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baarland
Driewegen
’s-Gravenpolder
’s-Heer Abtskerke
’s-Heerenhoek
Heinkenszand
Hoedekenskerke
Lewedorp
Nieuwdorp
Nisse
Oudelande

dorpshuis ‘de Cameronian’;
dorpshuis ‘De Driesprong’;
dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’;
dorpshuis ‘Versvliet’;
de ‘Jeugdhoeve’;
de balie van het gemeentehuis;
de ‘Griend;
dorpshuis ‘de Zandlôôper’;
dorsphuis ‘Ammekore’;
dorpshuis ’t Durpsuus;
dorpshuis ‘d’n Ostpit’.

