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RAADSBIJEENKOMST
DONDERDAG 13 JUNI
Voor de raadsbijeenkomst van 13 juni
aanstaande staan de volgende onderwerpen
geagendeerd:
1.	Informatiebijeenkomst over de regionale
woonvisie
2. Kaderstellende raad over musea
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.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Op maandag 10 juni (Tweede
Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het
Vrijwilligershuis gesloten.
Woensdag 12 juni zijn
het gemeentehuis en het Vrijwilligershuis
vanaf 14:45 uur gesloten.
In verband hiermee is Burgerzaken
extra open op dinsdag 11 juni
van 14:00 tot 17:30 uur.
Mogelijk wijzigt het ophalen van uw
afvalcontainer. Kijk op uw persoonlijke
afvalkalender voor meer informatie:
www.borsele.nl/afvalkalender.
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NIEUW LOGO VOOR DE GEMEENTE BORSELE

BORSELSE SPRINTER

Misschien viel het u al op in de bovenhoek van deze pagina: de gemeente Borsele heeft
een nieuw logo. Binnenkort verandert ook de opmaak van ons Borsels Bulletin.
Waarom een nieuw logo en nieuwe huisstijl?
Het logo met de boompjes van Borsele dateerde uit de jaren ’90 en was toe aan vernieuwing.
Daarnaast waren er onder de vlag van de gemeente Borsele diverse onderdelen met een eigen
logo en eigen huisstijl. Om de herkenbaarheid te vergroten, kiezen we nu voor één huisstijl,
maar met voldoende ruimte om onderscheid te maken tussen de diverse onderdelen van de
gemeente.
Het verhaal achter het logo en de huisstijl
Talloze bloemdijken, serene welen en kreken, karakteristieke agrarische bedrijvigheid,
historische vestingwerken. Maar ook grootschalige industrie en actieve knooppunten van
wegen en sporen. Wie door Borsele wandelt, fietst of rijdt herkent direct de eigenzinnige, unieke
productieve identiteit.
Deze karaktereigenschappen en kenmerkende elementen vormen de basis voor het nieuwe
logo van de gemeente Borsele. Bijvoorbeeld de poorten van fort Ellewoutsdijk, de vorm van
mendeuren, de koepel van de kerncentrale, de twee buizen van de Westerscheldetunnel en de
route naar het zuiden vanaf de A58. Het kader is een afgeleide van de witte contrastlijnen van
boerenschuren en de strakke vormen van het gemeentehuis.
Wie goed kijkt ziet in de hoofdletter ‘B’ een kleine ‘b’. De hoofdletter ‘B’ staat symbool voor de
bewoners van Borsele. De kleine ‘b’ voor de bestuurlijke organisatie. Een bestuur en organisatie
die middenin de samenleving staan en sterk verbonden zijn met de omgeving.
Ook onze Borselse eigenzinnigheid komt ook terug in het logo. De linkerbovenhoek van de ‘B’
is weggelaten zodat er een unieke vorm ontstaat. Dit eigenzinnige uiterlijk zie je meer terug in
onze nieuwe huisstijl.
Het Borselse landschap is een bron van inspiratie voor onze nieuwe kleuren. Bijvoorbeeld het
groen en rood vanuit de fruitteelt, grijs en geel vanuit de industrie en blauw vanuit onze band
met het water. Deze kleuren gebruiken we om de diverse onderdelen van de gemeente een
herkenbaar Borsels logo te geven.
Zo vertegenwoordigt ons nieuwe logo de typerende leefomgeving en de energieke werkwijze
van de gemeente Borsele.
Vanaf wanneer zichtbaar?
Het nieuwe logo ziet u niet direct vanaf morgen overal terug. We voeren de nieuwe huisstijl sinds
maandag 3 juni gefaseerd in. Zo is het al aangepast op onze website en op ons briefpapier.
Maar er zal ook een periode blijven waarin het oude logo zichtbaar blijft. We maken vanuit het
oogpunt van duurzaamheid en kosten bijvoorbeeld eerst onze oude enveloppen op. Ook de
diverse onderdelen zoals het VrijwilligersHuis, Borsele Na School (Bons) en Borsele Beweegt
maken gebruik van een overgangsperiode.
Meer informatie leest u ook op www.borsele.nl.

CULTURELE RAAD BORSELE

Maandag 3 juni, 12.00-17.30 uur		
Rit voor Pinksteren, Intratuin Halsteren
Kosten: € 16,00
Woensdag 5 juni, 11.30-17.30 uur
Rhododendronroute, Putte-KapellenBrasschaat-Rommersheide-Kalmthout(B)
Kosten: € 20,00
Donderdag 6 juni, 10.30-15.30 uur
Lunch strandpaviljoen 'Stenen Toko',
Domburg 				
Kosten: € 13,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Dinsdag 11 juni, 10.30-15.30 uur		
Picknick en rondje Veerse Meer,
omgeving de Piet, Wolphaartsdijk		
Kosten: € 13,00
Donderdag 13 juni, 12.30-17.30 uur
Deltarit Tholen-St. Philipsland-Schouwen
Kosten: € 20,00
Zondag 16 juni, 12.00-17.00 uur		
Processie Kwadendamme			
Kosten: € 5,00
Dinsdag 18 juni, 12.00-17.30 uur		
Rondrit in mooi Oost Zeeuws Vlaanderen
Kosten: € 20,00
Donderdag 20 juni, 10.00-15.30 uur
Lunch in Non Plus Ultra, Woensdrecht
Kosten: € 12,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Dinsdag 25 juni, 12.30-17.30 uur
Zomerse rondrit: Tholen-St. PhilipslandSchouwen Kosten: € 20,00
Woensdag 26 juni, 12.15-18.00 uur
Natuurrondvaart met 'de Onrust', Burghsluis
Kosten: € 30,00 (speciale prijs)

Tweede Pinksterdag: Festival ‘Op Stoom’
Op maandag 21 mei, 2de Pinksterdag organiseert de Culturele
Raad Borsele, in samenwerking met de Stoomtrein GoesBorsele, voor de zesde keer het festival ‘Op Stoom’. De reis zelf
is al een belevenis, maar op Tweede Pinksterdag worden reizigers
onderweg in de nostalgische treinen en op diverse stationnetjes
ook nog eens getrakteerd op muziekoptredens van Peetman Wisse, Broazinha en Hans van
der Werf.
Tevens exposeren leerlingen van basisschool De Reiger uit Heinkenszand, die meededen aan
de Kinderkunstweek, hun werk in de kinderkunsttuin. Deze is te vinden bij stationsrestauratie
‘De Buffer’ in Hoedekenskerke. Ook kunnen kinderen hier een ritje maken op de minitrein en
zich laten trakteren op een heus stukje ballonkunst.
De volledige dienstregeling is te vinden op www.destoomtrein.nl.
Tijdens de Uitmarkt op 18 mei in Goes hebben we vier kaarten verloot
voor de Stoomtrein op 10 juni. De vraag was hoeveel mensen in 2018 het
Cultuurfestival Oeljebroelje hebben bezocht. Het juiste antwoord was 990. De
winnaars hebben inmiddels bericht gehad. Wij wensen hen een fijne dag toe.

EVENEMENTENKALENDER
Braderie Lewedorp, van 10.00 - 16.00 uur
Burg. Lewestraat/Zandkreekstraat Lewedorp
Highlandgames voor teams
Sportveld Driewegen
JAZ Badkuiprace 2019, 15.00-22.00 uur
Minicamping De Krukel Borssele
Kastelendag Slot Baarland van 10:00-17:00 uur.
Slotstraat 7 Baarland
Activiteiten in middeleeuwse sfeer voor jong en oud		
Avondvierdaagse 's-Heerenhoek
18.00 uur inschrijven in kantine VV Patrijzen
Expositie Hanna Bolier (keramiek) en Rina de Korte
’t Kunstuus Heinkenszand
(aquarel en olieverf)		
Ringrijden en Fair Ovezande, 10.00-16.00 uur
Mr. Dr. Messtraat Ovezande
Sacramentsprocessie Kwadendamme, 14.00-17.00 uur
Stelstedijk 4 Kwadendamme
Finish ZLM Tour tweede etappe, 14.00-17.00 uur
Heinkenszand
Recreatieve Fietspuzzeltocht, 12.00-18.00 uur
Start: Dorpshuis De Zandlôôper Lewedorp
6 uurs Solexrace en Ronde van Ovezande, vanaf 16.00 uur
Ovezande
Rommelroute 's-Heerenhoek, 10.00-16.00 uur
s-Heerenhoek
Stichting Beach Event 's-Heerenhoek, vrijdag 18.00-01.00 uur,
Terrein CZAV Werrilaan 's-Heerenhoek
zaterdag 12.00-01.00 uur
Euterpe Afternoonconcert
Van Cittersbos, Eendvogelstraat Heinkenszand

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.

8 juni
8 juni
9 juni
10 juni

Donderdag 27 juni, 11.30-17.00 uur
Rit naar tuincentrum Moerkant (B) met
BINGO in cafetaria 			
Kosten: € 17,50 incl. bingo, koffie met
lekkers. (speciale prijs)
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.

11 t/m 14 juni
t/m 15 juni
15 juni
16 juni
20 juni
22 juni
22 juni
22 juni
28/29 juni
30 juni

Wij publiceren onze
omgevingsvergunningen digitaal.
Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

V E R V O L G P A G I N A
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PRAAT MEE OVER HET GROEN IN KWADENDAMME
Woont u in Kwadendamme en denkt u graag
mee over het groen in uw woonomgeving? Dan
bent u op woensdag 19 juni van harte welkom!
Graag gaan wij samen met u in gesprek over
het groenstructuurplan Kwadendamme. Komt
u ook? Uw inbreng of ideeën kunt u op deze
avond aan ons meegeven.
Programma
19:15 Ontvangst met koffie/thee
19:30 Opening Wethouder Witkam
19:45 Toelichting basisdocument
20:05 Pauze
20:15 Workshops
21:30 Afsluiting

Locatie: dorpshuis De Burcht
Wat gaan we doen?
Aan de hand van drie thema’s biodiversiteit,
klimaatadaptatie en groenstructuur gaan we
tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek
in verschillende workshops. Ook is de
klimaattafel aanwezig. Met de klimaattafel kunt
u zelf zien wat intensievere regenbuien voor
overlast geven, maar ook welke maatregelen
helpen om de gevolgen hiervan tegen te gaan.
Wat is het dorpsplan Kwadendamme?
Met uw inbreng stellen wij het dorpsplan
Kwadendamme op. In het dorpsplan

Kwaden-damme leggen we belangrijke
groenstructuren vast. Welke groene ruimte in
uw omgeving waardeert u hoog? Werkt het
groen in de zomer verkoelend? Mist u groen
in Kwadendamme? Waar kunnen we met extra
groen eventueel water opvangen in de strijd
tegen wateroverlast? Deze en andere vragen
komen aan de orde in de workshops.

geldt voor alle 15 kernen in de gemeente.
De nadruk in het basisdocument ligt op de
volgende doelstellingen:
• opvangen effecten klimaatveranderingen
• vergroten van de biodiversiteit
• verbeteren groeiplaats bomen
U vindt het basisdocument op de website van
de gemeente Borsele.

Waar
vind
ik
het
basisdocument
Groenstructuurplan?
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd
met het basisdocument Groenstructuurplan
gemeente Borsele 2017-2037. Het dorpsplan
is een uitwerking per kern. Het basisdocument

Hoe meldt u zich aan?
Voor een goede organisatie willen wij u
vriendelijk vragen u aan te melden via
|info@Borsele.nl.
U kunt ook bellen naar 0113- 238 383.
Wij hopen u 19 juni te mogen begroeten!

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 3 mei 2019 is een melding ontvangen
van L.L.M. de Winter, adres gelegen aan
Kaneelpolderdijk 1 in Kwadendamme. Het

betreft een melding voor een tijdelijke opslag
van vaste mest op een landbouwperceel
aan de Kaneelpolderdijk. De melding is

geregistreerd onder nummer M-ACT190222.
Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen van

WIJ HOREN GRAAG HOE JIJ
WILT WONEN IN OVEZANDE!
START BOUW
1e WEEK JULI
Nog 1 beschikbaar

VUL DE ONLINE ENQUÊTE IN OP:

• starterswoning?
• levensloopbestendig?
• twee-onder-een-kapwoning?
• vrijstaand?
• vrije kavel?

WWW.AVONDVIOLIER.NL

Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen aan de
Baandijk in Ovezande. Het betreft een melding
voor tijdelijke opslag van champost. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT190232.
Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen aan
de 's-Heerenhoeksedijk in Ovezande. Het
betreft een melding voor tijdelijke opslag van
vaste varkensmest op een perceel aan de
's-Heerenhoeksedijk in Ovezande. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT190235.
Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen van
Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen aan de
Ovezandseweg in Ovezande. Het betreft een
melding voor tijdelijke opslag van champost.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190233.
Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf Van Dijke, gelegen
aan de Ovezandseweg in Ovezande. Het
betreft een melding voor tijdelijke opslag van
vaste varkensmest op een perceel aan de
Ovezandseweg te Ovezande. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT190234.
Inlichtingen over bovenstaande meldingen
kunnen worden ingewonnen bij C.L.P.M.
Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31 (0)6 51205993 of 0115-745100.
Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen
van M.S.J. Courtin, adres gelegen aan
Oudelandseweg 9 in Heinkenszand. Het betreft
een melding voor de beëindiging van het bedrijf.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190238.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij P.
Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 51202869 of 0115-745100.

