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CULTURELE RAAD BORSELE
Met deze foto wint zij een waardebon van € 25,- en dingt zij mee naar
de jaarprijs. Ook meedoen? Stuur dan uw foto met als thema “Borsele
in al haar kleuren” in via onze website www.cultureleraadborsele.nl.

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad,
College van burgemeester en wethouders,
commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385
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

AANBIEDEN OUDPAPIERCONTAINER:
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.

Vergeet u niet te stemmen op de kandidaten voor de Zeeland
Refinery Cultuurprijs Borsele 2018?
De genomineerden zijn:
- Jan Willem Hament
- Muziekvereniging Euterpe Heinkenszand
-	Carnavalsvereniging de Koenkelpot ’s-Heerenhoek
- Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp.
Wie van hen heeft volgens u het meeste bijgedragen aan het
culturele leven in de gemeente Borsele? Breng uw stem uit via
www.cultureleraadborsele.nl. Een jury kiest uit de drie kandidaten
met de meeste stemmen de uiteindelijke winnaar.
Hannie Schot prijswinnaar fotowedstrijd “Borsele in al haar
kleuren” september
De fotografe wint met haar foto van een jongetje dat naar een boot
wijst bij Baarland. De jury vond het een mooie foto door de het
verschil in diepte en de rode kleur van de boot op de achtergrond.

Terugblik op de voorstelling Victor Jara “Het lied zingt voort”
Galerie ’t Kunstuus kan terugkijken op een geslaagde muzikale
vertelling "Victor Jara, het lied zingt voort". Deze voorstelling, over de
Chileense activist, zanger en theatermaker, werd op 23 september
met succes gespeeld in Heinkenszand. Dit evenement werd mede
mogelijk gemaakt door de Culturele Raad Borsele.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Borsele is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer woont op
het adres waar hij volgens de basisregistratie
personen staat ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijst van deze persoon op te schorten.
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De betrokken
persoon is verplicht tot het doen van aangifte
van verblijf en adres of adreswijziging.

RAADSBIJEENKOMSTEN
In verband met de najaarsvakantie zal er
op donderdag 18 oktober aanstaande géén
raadsbijeenkomst plaatsvinden.

Het betreft: dhr. C.A.J. Pekaar 15-06-1992
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie
gemotiveerd bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Borsele,
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Vermeld
hierin uw naam en adres, dagtekening, het
besluit waar u bezwaar tegen maakt en
de gronden van het bezwaar. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Burgerzaken, telefoonnummer 0113238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

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

€5000,- BESCHIKBAAR VOOR BIODIVERSITEIT-INITIATIEVEN
VAN INWONERS
Wie in de gemeente Borsele nog een goed idee of initiatief heeft om de straat, de wijk
of het dorp biodiverser te maken, kan dit jaar nog bij de gemeente aankloppen voor
financiële ondersteuning.
Belang van biodiversiteit
Wethouder Witkam: “We merken dat inwoners een groene leefomgeving met daarin een
verscheidenheid aan plant- en diersoorten steeds belangrijker vinden. Daarnaast is Borsele
de grootste fruitteeltgemeente van Nederland. Daarom besteden we ook extra aandacht aan
de leefomgeving van de bijen, vlinders en andere insecten, die zorgen voor bestuiving van de
vele gewassen. Voor de beste ideeën van inwoners voor het aanplanten van extra groen of het
verbeteren van de leefomgeving van bestuivers hebben we tot eind 2018 nog een bedrag van
€5000,- beschikbaar om initiatieven te ondersteunen.”
Voorbeelden van maatregelen
Inwoners uit Baarland en Heinkenszand namen eerder het initiatief om bijvoorbeeld
een dorpsboomgaard aan te planten. Deze boomgaardjes bestaan uit oude rassen
hoogstamfruitbomen. Op andere plaatsen zijn bloembollen in gazons geplant of maakten tegels/
straatstenen plaats voor geveltuintjes. Tot slot zijn er op vele plaatsen nestgelegenheden voor
wilde bijen geplaatst. De gemeente heeft deze maatregelen financieel ondersteund.
Heeft u ook een idee?
Alleen, samen met uw buren, via de dorpsraad of via een vereniging een idee om de biodiversiteit
in de straat, wijk of het dorp te vergroten? Stuur dan vóór vrijdag 9 november 2018 een e-mail
met informatie over uw initiatief naar de afdeling Woonomgeving: jpbouwman@borsele.nl. U
kunt ook telefonisch contact opnemen via 0113 238 468. Ook voor vragen over maatregelen of
over een initiatief kunt u hier terecht. Uit de inzendingen worden de beste ideeën geselecteerd.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Oktoberfeest, van 13.00-17.30 en 20.00 - 02.00 uur.
Meer info: www.paerehat.nl
Beeldenexpositie George Schade. Meer info: www.kunstuus.nl
Herfstmarkt, 10.00-14.00 uur
Spectra voorronde Podium de Klomp, 19.30 uur
Eutoberfest muziekvereniging Euterpe, 20.00 uur. Entree € 10,Mallard Wandeltocht, 07.30 - 17.00 uur. Meer info: www.mallardmars.nl
Herfstmarkt, 10.00-16.00 uur

Locatie
Feesttent Deken Holtkampstraat
's-Heerenhoek
’t Kunstuus, Heinkenszand
De Kraayert Lewedorp
de Klomp Ovezande
De Stenge Heinkenszand
Bevrijdingsmuseum Zeeland Nieuwdorp
Dorpshuis de Zandlôôper Lewedorp

Datum
13 oktober
t/m 20 oktober
20 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
27 oktober

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.
Zaterdag 13 oktober, 12.00 - 18.00 uur
Herfstrondvaart 'De Biesbosch', Drimmelen
Kosten: € 32,00 (speciale prijs)
Dinsdag 16 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Herfstrit Putte-Kalmthout-Wildert-Essen(B)Huibergen-Heimolen-Zuidgeest
Kosten: € 18,00
Woensdag 17 oktober, 10.00 - 15.30 uur
Herfstlunch in het bos: 't Appeltje', Bergen
op Zoom.
Kosten: € 11,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Dinsdag 23 oktober, 09.30 - 16.30 uur
Lunch in proeflokaal van La Trappe,
excursie brouwerij
Kosten: € 27,50 incl. excursie; excl.
proeverij (+ € 7,50) en lunch.
Donderdag 25 oktober, 10.30 - 15.00 uur
Lunchbuffet bij Van der Valk Hotel,
Middelburg. Kosten: € 27,00
Maandag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
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.
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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BORSELSE NATIONALE SPORTWEKEN MEER DAN GESLAAGD!
Wat heeft Borsele Beweegt genoten van
iedereen die deelnam aan de vele activiteiten
die georganiseerd werden de afgelopen
twee weken. Dit jaar besloeg de landelijke,
en dus ook Borselse, Nationale Sportweek,
twee weken in het kader van het 15-jarig
bestaan. Het weer was gunstig en de vele –
doorgaans buiten - activiteiten werden meer
dan fantastisch bezocht. Dank aan iedereen
die op welke manier dan ook een steentje
heeft bijgedragen aan deze activiteiten!
Wethouder Marga van der Plasse opende
de Nationale Sportweek op basisschool de
Reiger op maandag 17 september. Bijna
alle scholen in de gemeente deden mee
aan onze scholenchallenge. We daagden
leerkrachtteams en de leerlingen uit om in
de twee weken minimaal 8 dagen activiteiten
te organiseren op het gebied van beweging,
sport, voeding en gezonde leefstijl. Woensdag
19 september stond in het teken van

Kom-in-sportkleding-naar-school-dag.
De beweegtuin in ’s-Gravenpolder trapte
af met een training waarbij de inwoners bij
deelname een gratis fittest scoorden bij de
lokale fysiotherapeut.
Ook de fietstocht ’t
Wienkeltjespad, waarbij de diverse lokale
ondernemers de fietsers welkom heetten in
hun winkel met leuke (gratis) aanbiedingen,
was een geslaagde activiteit. De wandeling
GO with the FLOW was meer dan een succes,
mede door de enthousiaste deelnemers die ons
lieten weten de volgende keer zeker weer van
de wandelpartij te willen zijn.
We sloten de Nationale Sportweken af op
zondag 30 september met de opening van een
nieuwe mountainbikeroute door de gemeente
Borsele. Wethouder Arno Witkam opende deze
route, waarna meer dan 350 deelnemers de
toertocht fietsten.
Borsele Beweegt organiseert met enthousiasme

en plezier activiteiten die beweging, sporten
en een gezonde leefstijl stimuleren. Blijf op de
hoogte en volg ons op Facebook en Instagram.

En, heb je ideeën, suggesties of aanbevelingen,
stuur ze in naar borselebeweegt@borsele.nl.
Meer informatie op www.borselebeweegt.nl.

