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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
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CULTURELE RAAD BORSELE

BORSELSE SPRINTER

Drie kandidaten Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele bekend
Tot en met 31 oktober kon het publiek stemmen op hun favoriete
kandidaat voor de Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele 2018.
De drie kandidaten met de meeste stemmen zijn in willekeurige
volgorde:
• Kunstenaar Jan Willem Hament
• Muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand
• Carnavalsvereniging de Koenkelpot uit ’s-Heerenhoek

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.

Een jury zal beoordelen wie van deze drie kandidaten het beste
voldoet aan de voorwaarde: 'een persoon of een organisatie die
zich inzet voor het culturele leven in de gemeente Borsele.'
De uiteindelijke winnaar wordt dinsdagavond 20 november bekendgemaakt tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de Raadsboerderij te Heinkenszand.

BORSELE BEWEEGT ONDERSTEUNT DE BASISSCHOLEN
Borsele Beweegt bezoekt en ondersteunt de
lessen bewegingsonderwijs op de Borselse
basisscholen. Coördinator sport en bewegen
Martijn den Blijker werkt tijdens de gymlessen
samen met de betreffende leerkracht. Martijn:
“we kijken bijvoorbeeld naar de groep; wie er
beweegt én, ook belangrijk, we tellen het aantal
lachende kinderen. Bewegen mét plezier is
belangrijk. Daarnaast werken de kinderen vanuit
een eigen werkschrift en houden ze hun eigen
bewegingsvorderingen bij.” Deze ondersteuning
is een van de vele taken die het team Borsele

Beweegt uitvoert. Immers, de jeugd heeft de
toekomst. Als zij het belang van bewegen in relatie
tot gezondheid ervaren, blijven ze in beweging.
Informatie
Wil je meer weten over wat Borsele Beweegt
betekent voor de scholen en onze Borselse
jeugd, of wil je ondersteuning in dat wat jij doet
voor de jeugd, neem dan contact op met ons:
(0113) 238 383, borselebeweegt@borsele.nl of
like de facebookpagina om op de hoogte te
blijven.

Dinsdag 13 november, 11.30 - 17.30 uur
Rit naar het Begijnhof met museum en
poppenhuis, Breda
Kosten: € 25,00
Donderdag 15 november, 16.00 - 20.30 uur
All you can eat in de Wok van Walcheren,
Koudekerke
Kosten: € 32,50 incl. buffet;
excl. koffie/fris/drank.
Vrijdag 16 november, 12.15 - 17.30 uur
Quizmiddag, de Kraayert, Lewedorp
Kosten: € 12,00

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

Dinsdag 20 november, 16.00 - 20.30 uur
Driegangenmenu bij Resto Van Harte,
Middelburg
Kosten: € 17,00 (speciale prijs)

RAADSBIJEENKOMSTEN

Donderdag 22 november, 12.30 - 17.30 uur
Muzikale quiz met optreden van Wim
Steenbakker, Vorsvliet, ’s-Gravenpolder
Kosten: € 10,00

Voor de raadsinformatiebijeenkomst van
15 november aanstaande zijn de volgende
onderwerpen geagendeerd:
1. Veiligheid; veiligheid in de haven, resultaten
van de veiligheidsmonitor, ontwikkelingen
politie en gemeentelijke handhaving
2. Gemeentelijk rioleringsplan

Maandag 26 november, 12.00 -17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00

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.

Vrijdag 30 november, 10.30 - 16.30 uur
Winterfair Heinkenszand met lunch bij
bakker Boer
Kosten: € 9,00 incl. koffie en lekkers;
excl. lunch. (speciale prijs)

EEN KAPOTTE LANTAARNPAAL MELD JE SNEL OP WWW.OVSTORINGZEELAND.NL
Zondag 28 oktober ging de wintertijd in. Dat
betekent dat het ’s avonds al vroeg donker is.
De lantaarnpalen in de openbare ruimte zorgen
voor verlichting. Zo kunnen we veilig over
straat. Helaas is er ook wel eens een kapot en
dat zorgt soms voor onveilige situaties. Meld
een kapotte lantaarnpaal daarom altijd via
www.ovstoringzeeland.nl.

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.

Een melding doorgeven werkt eenvoudig.
Je locatie is al bepaald als je het via een
smartphone doet. Je hoeft alleen maar op de
kapotte lantaarnpaal op het kaartje te drukken.
Ben je niet meer op de locatie van de kapotte
lantaarnpaal, voer dan even de straat en de
plaats in. Vervolgens kun je nog aangeven wat
er precies kapot is. De status van de afhandeling
kun je volgen wanneer je jouw e-mailadres

achterlaat. Als de storing al gemeld is, dan zie je
dat ook op de website. Je hoeft dan niets meer
te doen.
Meld simpel en snel
Een veilige leefomgeving willen we allemaal.
Dus voorkom onveilige situaties op straat en
meld een kapotte lantaarnpaal simpel en snel
via www.ovstoringzeeland.nl.

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.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Coraline Bäcker (schilderijen). Meer info: www.kunstuus.nl
’t Kunstuus, Heinkenszand
Vergadering dorpsraad Heinkenszand. Start om 20.00 uur
Restaurant-Brasserie Stelleplas,
Voor meer informatie: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Heinkenszand
Dag van de Mantelzorg, 14.30-20.00 uur. Meer info: www.vrijwilligershuis.nl De Geveltjes, Markstraat 16, 's-Heerenhoek
Concert Ilse Zingt, 15.00 uur. Entree € 6.-. Reserveren gewenst.
Galerie G achtien 88,
Meer info: www.g-achttien88.nl
Oude Polderdijk 2, Baarland
Spectra voorronde, Podium de Klomp, 19.30 uur
de Klomp Ovezande
Suffe tutten disco, 20:00-01.00 uur
Kiekieris 's-Heerenhoek
Oudelandse Winterfair, zaterdag 14.00-21.00 uur en zondag 12.00-17.00 uur
Everingseweg 2G Oudelande
Concert Goldberg variaties van J.S. Bach door ‘La Chapelle Sauvage’
Maartenskerk Baarland
Start om 20.00 uur. Toegang € 8,-, inclusief koffie /thee in de pauze
Reserveren gewenst: Johan Vermin, tel. 0113-639620 of vermijn@kpnmail.nl
Intocht Sinterklaas, start: 14.15 uur
Heinkenszand, vanaf Dijkstede
Expositie Elly Wiegman, 13:30-16:00 uur
Kerkje Ellesdiek, Ellewoutsdijk
		
Van Moskou tot Myanmar, een ontdekkingsreis in woord en beeld
Galerie G achtien 88,
15.00 uur. Entree €6.- Reserveren gewenst. Meer info: www.g-achttien88.nl
Oude Polderdijk 2, Baarland
Sinterklaasintocht Lewedorp 14:30
Kerkplein Lewedorp
Sinterklaasintocht Ovezande, 15.00 uur
Soos de Klomp Ovezande
Barokmuziek, 15.00 uur. Entree € 6.-. Reserveren gewenst
Galerie G achtien 88,
Meer info: www.g-achttien88.nl
Oude Polderdijk 2, Baarland
Winterfair Borssele, 17.00 uur
Plein Borssele
Winterfair Heinkenszand, 13.30 uur. Toegang gratis
De Stenge Heinkenszand
		

Datum
t/m 17 november
8 november
8 november
11 november
16 november
16 november
17 en 18 november
17 november
17 november
17 november,
8 en 15 december
18 november
24 november
25 november
25 november
27 november
30 november
t/m 2 december

AANVRAAG OM REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij op 15 oktober 2018 een
aanvraag hebben ontvangen van Indaver Waste
to Energy B.V., gelegen aan de Polenweg
7 te Nieuwdorp. Hierop is de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing. De
aanvraag heeft betrekking op het aanleggen
van een overgang over een spoor en een sloot
om twee locaties van Indaver met elkaar te
verbinden. Deze aanvraag ligt niet ter inzage,
maar kan op verzoek wel worden ingezien.
Als een bezwaarschrift wordt overwogen,
moet eerst het besluit op de aanvraag worden
afgewacht. De aanvraag staat geregistreerd
onder nummer W-AOV180504/00203604.
Voor nadere informatie en het opvragen
van stukken kunt u zich wenden tot de heer
A.V. Bol, medewerker van RUD Zeeland, tel.
06-51200696 of 0115-745100.

V E R V O L G P A G I N A
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VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR TENNET TSO B.V.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR ENDURIS B.V.

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan TenneT TSO
B.V.
een
omgevingsvergunning
hebben
verleend voor het splitsen van de bestaande
inrichting, bestaande uit een 380 kV en 150
kV hoogspanningstrafostation, waarvan een
bestaand deel van de inrichting door TenneT TSO
wordt overgedragen aan Enduris B.V. Het betreft
de inrichting gelegen aan de Wilhelminahofweg
1a te Borssele. In de omgevingsvergunning zijn
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage van
8 november tot en met 20 december 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 ontwerpomgevingsvergunning,
de adviseurs die advies hierover uitgebracht

Burgemeester en wethouders van Borsele
maken bekend dat zij aan Enduris B.V. een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het
splitsen van een bestaande inrichting (TenneT
TSO) en het vervangen en uitbreiden van de
vermogenstransformatoren. Het betreft de
inrichting gelegen aan de Wilhelminahofweg 1a
te Borssele. In de omgevingsvergunning zijn
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage van
8 november tot en met 20 december 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 ontwerpomgevingsvergunning,
de adviseurs die advies hierover uitgebracht
hebben
en
belanghebbenden
aan
wie

hebben
en
belanghebbenden
aan
wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met
20 december 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 vergunning treedt op 21 december
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.A.M.J.
Oostvogels, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51206349 of 0115-745100. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV180225/00192611.

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met
20 december 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 vergunning treedt op 21 december
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.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.

