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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

VERLENGING
BESLISTERMIJN REGULIERE
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR GEMEENTELIJKE
WERKPLAATS BORSELE
Burgemeester
en
wethouders
van
Borsele hebben op 9 oktober 2018 een
aanvraag om vergunning Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht ontvangen van
Gemeentelijke werkplaats Borsele, gelegen
aan de Dorpsstraat 102 A in Heinkenszand.
De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen
van een opslagcontainer voor de opslag van
brandstoffen. Burgemeester en wethouders
hebben besloten de beslistermijn van deze
procedure te verlengen met zes weken. De
uiterste beslisdatum is 15 januari 2019.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden
tot de heer T. Mattheij, medewerker van RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51208096 of 0115-745100.
Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder
nummer W-AOV180487/00203252.

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 15 mei 2018 is een melding ontvangen
van Maatschap A.J. en J.A.A. Claessens en
A.M. Bal, gelegen aan Langeweegje 55 in
Kwadendamme. Het betreft een melding voor
de bouw en ingebruikname van een viertal
ULO-bewaarcellen met een energiezuinig
centraal ammoniakpompsysteem in een
bestaande loods. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT180293.
Op 29 oktober 2018 is een melding in het
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen
van Landbouwbedrijf van Dijke, gelegen
aan Hollepoldersedijk 16 in Borssele. Het
betreft een melding voor de tijdelijke opslag
van 150 ton paardenmest op het perceel aan
de Hollepoldersedijk, kadastraal bekend als
gemeente Borsele sectie V, nummer 837.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180542.
Inlichtingen over beide meldingen kunnen
worden ingewonnen bij de heer T. Mattheij,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51208096 of 0115-745100.

CULTURELE RAAD BORSELE

BORSELSE SPRINTER

Muziekvereniging Euterpe wint
Zeeland Refinery Cultuurprijs Borsele 2018
Muziekvereniging Euterpe ontving de Zeeland Refinery
Cultuurprijs Borsele op dinsdag 20 november uit handen van
wethouder Marga van de Plasse en Nathaly de Muynck, directeur
van Zeeland Refinery.

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.

De jury was van oordeel dat Euterpe zich breed presenteert
aan de hele bevolking van de gemeente. Zij beperken hun
activiteiten niet alleen tot het eigen dorp, maar gaan ook op
'zomertournee' langs andere dorpen.
Door origineel te zijn in hun optredens,
slagen ze er in een zeer groot publiek
aan te trekken. Het fanfareorkest en
de slagwerkgroepen organiseren ieder
jaar diverse concerten. Het hoogtepunt
van de concerten voor de fanfare zijn
de themaconcerten die inmiddels een
cultureel hoogtepunt kunnen worden
genoemd in de regio. Ook op educatief
gebied voert de vereniging een
vooruitstrevend beleid. Zij biedt onder
andere AMV-lessen aan om leerlingen
het notenschrift te leren, om vervolgens
na een jaar een instrument te kiezen.
Dit alles was dan ook aanleiding voor de
jury om de prijs dit jaar toe te kennen aan
Euterpe. Een extra feestelijke afsluiting
van hun 125-jarig jubileumjaar!

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.
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)
Dinsdag 4 december, 12.00 - 17.30 uur
Fotofestival in de Sint Willibrordusbasiliek
te Hulst
Kosten: € 17,50 (speciale prijs)

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.

RAADSBIJEENKOMSTEN
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele,
te houden op donderdag 6 december 2018 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te
Heinkenszand.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden raad gemeente Borsele 2018
6.	Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Borsele 2018
7.	Voorstel tot het kennisnemen van het Ondernemingsplan PZEM 2019 en benoeming KPMG
als accountant voor 2019 en eventuele opmerkingen meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de AvA van 12 december 2018
8.	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,00 voor groot onderhoud
voor de molen ‘De Poel’ in Nisse
9. Voorstel tot het maken van een keuze uit de drie inzamelvarianten van huishoudelijk restafval
10.	Voorstel tot het geven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2018 van GGD
Zeeland over Veilig Thuis
11. Voorstel tot het instemmen met de rapportage Sociaal Domein van het 1e halfjaar 2018
12.	Voorstel tot het instemmen met het verlengen van de lokale paragrafen Jeugd en Wmo
2015-2018
13. Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Borsele 2018
14. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019 van de gemeente Borsele
15. Voorstel tot het vaststellen van de budgetrapportage 2018 van de gemeente Borsele
16. Vragenuurtje
17. Sluiting

Donderdag 6 december, 12.00 - 17.30 uur
Advent-rit Intratuin Halsteren
Kosten: € 15,00
Maandag 10 december, 12.00 - 17.30 uur
Advent-rit Intratuin Halsteren
Kosten: € 15,00
Woensdag 12 december, 10.30 - 15.30 uur
Lunch aan boulevard, Loodswezen
Vlissingen
Kosten: € 12,00 incl. koffie/fris; excl. lunch
Zaterdag 15 december, 11.30 - 17.30 uur
Kerstmarkt betoverend Breda
Kosten: € 17,50 (speciale prijs)
Maandag 17 december, 10.30 - 15.30 uur
Lunchbuffet in kerstsfeer Van der Valk,
Middelburg
Kosten: € 27,00
Donderdag 20 december, 11.30 - 16.30 uur
Stichting Chocolate Lovers, museum en
chocoladeproeverij, Middelburg
Niet rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 15,00
Zondag 23 december 12.00 - 17.30 uur
Orpheus, Oekraïners mannenkoor,
Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 14,00
Vrijdag 28 december, 12.15 - 17.30 uur
Oudejaarsbingo, grandcafé Poelwijck,
’s-Heer Arendskerke
Kosten: € 12,00
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.

Heinkenszand, 20 november 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Jaarlijkse algemene dorpsraadvergadering, aanvang 19:30 uur
Meer info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Winterfair Heinkenszand, 13.30 uur. Toegang gratis
Expositie Elly Wiegman, 13:30 - 16:00 uur
Expositie schilderijen en tekeningen van Dineke Zwolle
Meer info: www.kunstuus.nl

Locatie
Datum
Grandcafé De Fonteyne,
29 november
Hoefbladstraat 1, Heinkenszand
De Stenge, Heinkenszand	30 november tot en met 2 december
Kerkje Ellesdiek, Ellewoutsdijk
8 en 15 december
’t Kunstuus, Heinkenszand
t/m 22 december
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BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken van de
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar
zij volgens de basisregistratie personen staan
ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dat betekent dat zij daardoor niet meer

op dat adres staan ingeschreven. De betrokken
personen zijn verplicht tot het doen van aangifte
van verblijf en adres of adres-wijziging.
Het betreft de volgende personen:
• D.K. Koleczko, geboren op 26-01-1997
• F. Spaniel, geboren op 26-02-1992
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
0113-238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

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

