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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

VERSPREIDING PLASTIC
ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket
Volgende week, in de week van 17-22
september, ontvangt u weer een nieuw
pakket plastic zakken van ons voor de
inzameling van het plastic verpakkingsafval.

HERSTELBESLUIT
UITGEBREIDE
OMGEVINGSVERGUNNING
TRIUMFUS ONION PRODUCTS
BEHEER B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan Triumfus Onion
Products
Beheer
B.V.,
gelegen
aan
Baarlandsezandweg 5 te ’s Gravenpolder, een
omgevingsvergunning hebben verleend voor
de handel en verwerking van uien, sjalotten,
plantuitjes, zilveruien en de productie van
uienolie en uienconcentraat.
Tegen de verlening van de omgevingsvergunning
heeft Triumfus Onion Products Beheer B.V.
hoger beroep ingesteld. Op 18 juli 2018 heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State tussenuitspraak gedaan ten aanzien van
het hoger beroep. Op 31 augustus 2018 heeft
het college een herstelbesluit genomen naar
aanleiding van de tussenuitspraak en verzonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. De omgevingsvergunning is
aangepast. Hiermee zijn voorschrift 6.1.6 en
inhoudelijke overwegingen gewijzigd.
Het herstelbesluit ligt ter inzage vanaf 13
september 2018 tot en met 25 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
van de gemeente Borsele te Heinkenszand, van
08.30 tot 12.30 uur.
Partijen kunnen tot en met 28 september 2018
schriftelijk hun zienswijze over de wijze waarop
het gebrek is hersteld, naar voren brengen. De
bestuursrechter kan deze termijn verlengen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer L. (Leo) Kaaijsteker , telefoonnummer:
0115-74 51 59 van RUD Zeeland. Het besluit
staat geregistreerd onder nummer: W-AOV
140247 / 00063804.

BORSELSE SPRINTER
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.
Donderdag 13 september, 09.00 - 15.00 uur
Rondleiding abdij Middelburg met lunch na!
Kosten: € 22,00 incl. rondleiding, koffie en
lekkers; excl. lunch. (speciale prijs)
Vrijdag 14 september, 12.00 - 18.15 uur
Rondvaart Veerse Meer met de ‘Madeleine’
Kosten: € 30,00
Dinsdag 18 september, 11.30 - 18.00 uur
Rit met kantdemonstratie, Kantcentrum
Brugge. Kosten: € 27,00
Woensdag 19 september, 10.00 - 16.00 uur
Lunch restaurant Den Deijl, Mastbos Breda
Kosten: € 16,00. Niet rolstoeltoegankelijk!
Zaterdag 22 september, 13.00 - 17.30 uur
Grootste vlooienmarkt, Goes		
Kosten: € 17,00
Maandag 24 september, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00

Dinsdag 25 september, 11.30 - 18.00 uur
DIVA, Antwerp Home of Diamonds - Diamanthuis, Antwerpen		
Kosten: € 27,00

Donderdag 27 september, 11.30 - 18.00 uur
Rit naar en boottochtje in Gent
Kosten: € 24,00 (speciale prijs)
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.
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INLOOPAVOND
GROENSTRUCTUURPLAN
’S-GRAVENPOLDER

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
SCHONE SCHELDE: HELPT U
(WEER) MEE?

Benieuwd
naar
het
aangepaste
GroenStructuurPlan ’s-Gravenpolder? Kom
dan naar het inloopspreekuur op woensdag
19 september in dorpshuis Ons Dorpsleven
tussen 19.00 en 20.00 uur.

Zaterdagochtend 22 september willen we weer
met zoveel mogelijk vrijwilligers opruimen aan
de Kaloot en op het strand van Baarland. We
starten om 9.30 uur en gaan zo'n 2 tot 3 uur
opruimen. Helpt u ook (weer) mee?

Op 12 maart 2018 is er een informatiebijeenkomst
geweest
over
het
GroenStructuurPlan ’s-Gravenpolder. Tijdens
deze goed bezochte avond is samen met
inwoners nagedacht over hoe ’s-Gravenpolder
er in de toekomst uit kan gaan zien. In drie
workshops is er nagedacht over de thema’s
klimaatadaptie, biodiversiteit en groenstructuur.

Meld u dan aan via duurzaamheid@borsele.
nl o.v.v. uw naam, het aantal personen en of u
een voorkeur heeft voor Baarland of de Kaloot.
Kent u iemand die misschien ook wil helpen?
Deelt u deze uitnodiging dan gerust!

De opmerkingen en input van inwoners
verwerkten wij in het
GroenStructuurPlan
voor ’s-Gravenpolder. Het plan is door het
college van burgemeester en wethouders
vastgesteld en is terug te vinden op onze
website. Op woensdag 19 september 2018
is er gelegenheid het plan in te zien. Dit kan
van 19:00 tot 20:00 uur in dorpshuis Ons
Dorpsleven in ‘s-Gravenpolder. Het plan ligt na
19 september nog zes weken ter inzage, tot 31
oktober, in het gemeentehuis.

CULTURELE RAAD BORSELE
Winnaar fotowedstrijd Borsele in al haar kleuren
In augustus zijn weer veel mooie foto’s ingezonden. U kunt deze
bekijken op onze facebookpagina. Het is zeker de moeite waard.
De foto van C. te Beek is als winnaar uit de bus gekomen. De foto is
prachtig scherp en passend bij het thema. Mooie kleuren, mooie lichtval
en weerspiegelingen. De compositie met het bootje en de vlakverdeling
is mooi gemaakt. Een eervolle vermelding krijgt de foto van R. Elenbaas
van het Sloegebied, gemaakt vanuit een luchtballon.
De maandwinnaar krijgt een bon van € 25,- toegezonden. Na een jaar
wordt uit de 12 bekroonde inzendingen nog de mooiste foto van het jaar gekozen. Iedereen kan
meedoen. Kijk voor meer informatie op onze website www.cultureleraadborsele.nl.

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
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
Expositie Jo Jobse, 13:30 -16:00 uur
’t Kerkje Ellesdiek
		
2e Kraaieloop Lewedorp, 13.30-17.00 uur. Trimloop over 7,5 en
Vanaf Kerkplein Lewedorp
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, 19.30 - 02.00 uur
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Kunstroute ‘Kunstspeuren in de Zak’.
Diverse locaties binnen
Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl.
de gemeente Borsele
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de
Beeldentuin G achttien 88, Oude Polderdijk 2,
maand open, vrij-, za-, zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za
Baarland
om zelf 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

Datum
t/m 15 september
15 t/m 29 september
22 september,
6 en 27 oktober
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

AANBIEDEN
OUD-PAPIERCONTAINER:
MAAK HET DE
VRIJWILLIGERS
MAKKELIJK!
De huisvuilroutes zijn succesvol gewijzigd
dit jaar. Het aanbieden van de grijze en
groene container gaat in veel gevallen
op de juiste wijze: met de opening naar
de weg toe. Uw papiercontainer, met
het blauwe deksel, mag u nog gewoon
aanbieden op de oude wijze, dat wil
zeggen met het handvat naar de weg toe.
Dat is makkelijker voor de vrijwilligers
van verenigingen, die als beladers de
papiercontainers legen.

FOTOWEDSTRIJD
NATIONALE SPORTWEEK
Van 15 tot en met 29 september is het weer
Nationale Sportweek. Dit jaar organiseren
we een fotowedstrijd met als thema “Borsele
Beweegt”. Wij roepen iedereen op om foto’s
in te sturen die dit thema op een leuke,
mooie, grappige of ontroerende manier
weergeven.
Amateur of professional, jong of oud?
Iedereen mag meedoen. Deelname is gratis.
Een deskundige jury kiest uit alle inzendingen
een winnaar. Deze wordt beloond met een
mooie prijs.
Meedoen is eenvoudig! Mail uw foto vóór
1 oktober 2018 naar borselebeweegt@
borsele.nl.
Meer informatie en de voorwaarden
voor deelname vindt u op onze website,
www.borselebeweegt.nl!

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

NATIONALE SPORTWEEK
Van 15 tot en met 30 september is het Nationale Sportweek. Borsele Beweegt organiseert weer leuke activiteiten voor jong en oud. Hieronder
een greep uit het aanbod.
15 september | 13.30 – 18.30 uur | 12+
Winterpret
Ga mee skiën of snowboarden in Skidôme in Terneuzen met de
Jongerenraad Borsele en SoosTour. Vervoer van en naar diverse
opstapplaatsen vanuit de gemeente Borsele is geregeld. Volg de
Jongerenraad Borsele en SoosTour op Facebook en Instagram.
17 september | 13.45 – 14.45 uur | 45+
Train mee en scoor een gratis fittest!
Kom en train mee met de gratis inlooptraining in de beweegtuin in
’s-Gravenpolder aan de Egelantierstraat. Voor iedereen en elk niveau
toegankelijk. Als je deelneemt scoor je een tegoedbon voor een gratis
fittest (t.w.v. € 30,-) bij praktijk De Goffau in ’s-Gravenpolder.
20 september | 09.30 – 17.00 uur | 12+
Fietsroute ’t Wienkeltjespad (ca. 45 km)
Kom fietsend een kijkje nemen of wat nuttigen bij diverse sfeervolle,
kleine, landelijk ingerichte winkeltjes. Deze lokale ondernemers hebben
een leuk, gratis aanbod voor de deelnemers samengesteld. Je geniet
al fietsend van de schitterende omgeving in het Landschapspark
Borsele. Start/einde: Grandcafé Fonteyne/Beweegtuin, Hoefbladstraat 1,
Heinkenszand.
20 september | 09.00 – 10.00 uur | 12+
Gratis balansles!
Mariëlle Oosthoek van Oefentherapie De Bevelanden biedt
belangstellenden een gratis balansles met ballen en pilatesrollen aan
in de Grenslinde in Heinkenszand. Kom en ervaar wat dit voor jou kan
betekenen!

23 september | 12.30 – 16.00 uur | 4+
Kraaieloop
Vanaf Lewedorp (Kerkplein) vindt er een trimloop en/of wandeltocht
plaats. Kijk voor starttijden, inschrijven en deelnemende voorwaarden op
www.kraaieloop.jouwweb.nl.
Voor meer informatie over de activiteiten, de locaties en andere praktische
zaken als inschrijven en deelnemende voorwaarden kijk je op www.
borselebeweegt.nl. Je kan Borsele Beweegt ook volgen op Facebook,
Twitter en Instagram.
29 september | 08.30 uur | 12+
Kom tot ontspanning met een wandeling over de prachtige dijken door de
Zak van Zuid-Beveland.
Doe mee met de wandelroute (ca. 15 km) uit het FLOW vakantieboek.
Bezemwagen wordt ingezet voor wie geen 15 km aan kan. Deelname
gratis incl. koffie met lekkers en een knapzak met versnaperingen.
Inschrijven: 8.30 - 9.00 uur, 't Hof Stenevate (Stenevate 9a in
Heinkenszand).
30 september | 08.30 uur | 6+
Om 9.00 uur opent wethouder Witkam de nieuwe MTB-route door
Landschapspark Borsele. Aansluitend vindt een toertocht plaats, in
samenwerking met mountainbikevereniging X-treme en Wielerstichting
Vitesse (16 of 43 km). De korte route is geschikt voor kinderen en minder
ervaren fietsers. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur bij Brasserie Stelleplas.
Kosten voor deelname bedragen € 5,00.
Het inschrijfgeld komt gedeeltelijk ten goede aan het Jeugdfonds Sport
& Cultuur.

RAADSBIJEENKOMST
De raadsinformatiebijeenkomst van 20 september a.s staat in het teken van recreatie en toerisme (de SGB, de Stichting Landschapspark Borsele,
mogelijkheden rondom de Stelleplas en kenniscentrum kusttoerisme).
Deze bijeenkomst vindt plaats in De Buffer, Waardweg 4, Hoedekenskerke. De avond begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.
In de raadsboerderij ’t Hof Stenevate, vindt deze avond geen raadsbijeenkomst plaats.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 5 juli 2018 is een melding ontvangen van
Vakgarage Leendert Krijger, gelegen aan
Clara's pad 22 in Heinkenszand. Het betreft
een melding voor het in werking hebben
van een mobiele spuitcabine. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180366.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen

bij
mevrouw
J.J.M.
Schelfhout-Boone,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51204632 of 0115-745100.
Op 30 juli 2018 is een melding ontvangen van
Autodemontagebedrijf Bert Bek B.V., gelegen
aan Vrielingweg 1 in Hoedekenskerke. Het

betreft een melding voor het vervangen en
saneren van diverse brandstofolie opslagtanks.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180401. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de heer B.J. Hanning,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51200601.

