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VERNIEUWDE VERGADERKALENDER
GEMEENTERAAD
Met ingang van 1 april 2021 is de gemeente
Borsele overgestapt naar een andere leverancier
voor de vergaderkalender en de verslaglegging
raadsvergaderingen. Ook heeft de vergaderkalender een andere websitenaam gekregen. Hier
is voor gekozen om de politieke besluitvorming
zo transparant mogelijk te maken en om aansluiting te vinden bij de andere gemeenten binnen
GR de Bevelanden. Het uitgangspunt blijft dat in
de vergaderkalender alle raadsbijeenkomsten
staan. Aan de hand van deze vergaderkalender
is door te klikken naar de betreffende raadsbijeenkomst waar ook de stukken voor die bijeenkomst te vinden zijn. De verslaglegging van
de raadsvergaderingen blijft hetzelfde. Via de
opnames van de raadsvergadering is het verslag
terug te zien. Het verslag is terug te vinden in de
vergaderkalender op de datum waarop de vergadering plaats vond.
Via https://borsele.raadsinformatie.nl is de
nieuwe vergaderkalender te vinden.
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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 GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF
De gemeenteraad van Borsele organiseert in mei en juni de cursus Politiek Actief. De cursus is bedoeld
voor iedereen die meer wilt weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die
misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan per e-mail via griffie@borsele.nl onder vermelding van
uw naam, adres + woonplaats en telefoonnummer.
Meld u snel aan! Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/politiekactief.

‘WIJ JONGEREN ZIJN DE
TOEKOMST, LAAT JE STEM
HOREN!’

GEMEENTEHUIS EN
VRIJWILLIGERSHUIS GESLOTEN
OP GOEDE VRIJDAG EN
TWEEDE PAASDAG

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
23 maart 2021
en maandag 5 april (Tweede Paasdag)23 maart 2021
zijn zowel het Gemeentehuis als het
Vrijwilligershuis GESLOTEN

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele
23 maart 2021

23 maart 2021

23 maart 2021
23 maart 2021
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MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 27 juli 2020 is een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit ontvangen van
Maatschap Boone gelegen aan Vrouwenweg 3 in
Hoedekenskerke.
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VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF
IN UW GEMEENTE
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Het betreft een melding voor het houden van 20
zoogkoeien en 15 stuks vrouwelijk jongvee.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonnen bij de heer
R.S. Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 5112 5436 of 0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT200396.
Op 4 maart 2021 is een melding in het kader van
het Activiteitenbesluit ontvangen van Kamps
Straal en Industriele spuitwerken gelegen aan
Schouwersweg 82 in Heinkenszand.
Het betreft een melding voor hert uitbreiden van
het bestaande bedrijfsgebouw.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of
0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210163.
Op 16 maart 2021 is een melding in het kader van
het Activiteitenbesluit ontvangen van Koelbedrijf
Vermue gelegen aan Sloeweg in Heinkenszand.
Het betreft een melding voor de tijdelijke opslag
van ca. 500 ton paardenmest aan de Sloeweg in
Heinkenszand (kadastraal gemeente Borsele,
sectie Z, nummer 1331).
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of
0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT210194.
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RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 8 APRIL
Op donderdag 8 april aanstaande vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats over GR de Bevelanden. De heer Van den Beemt,
directeur van GR, zal de raad bijpraten over dit samenwerkingsverband. GR De bevelanden is een samenwerkingsverband van de

gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.
Het samenwerkingsverband voert taken uit op het gebied van Werk,
Inkomen en Zorg (WIZ), ICT & informatievoorziening en Personeel en
Organisatie. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur

In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek
bij te wonen maar digitaal via https://borsele.raadsinformatie.nl
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.

INVESTEERT U MEE IN ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN TRAVEO?
Afgelopen maanden is er druk gewerkt om de installatie van het postcoderoosproject Zonne Collectief Zeeland Borsele Oudelande Traveo
te realiseren. Dit allemaal op het dak van transport bedrijf Traveo in
Oudelande. Inmiddels is de installatie van de zonnepanelen gerealiseerd en brengt het systeem stroom op als het zonnetje schijnt. De
installatie is “echt” actief vanaf begin van dit jaar. Tijdens de werkzaamheden is besloten ook het tweede dak van Traveo van zonnepanelen te voorzien. Door het plaatsen van de extra zonnepanelen is er

ruimte ontstaan voor nieuwe deelnemers.
Mocht u interesse hebben en woont u in een van de volgende de postcodegebieden 4431, 4434, 4436, 4441, 4443, 4444 en 4451 dan is aanmelden mogelijk via:
https://www.maakonzeregioduurzamer.nl/inschrijven-4/. De certificaatprijs is vastgesteld op € 315,-- en daarvoor ontvangt de vergoeding van stroom voor een tegenwaarde van ongeveer 240 kWh.

Daarnaast heeft u recht op korting van de Energiebelasting plus BTW.
Dat komt samen uit per jaar op een vergoeding van ongeveer € 0,15
voor elke opgewekte kW. Als u nu inschrijft gaat u al profiteren met
terugwerkende kracht vanaf de start van het project.
Als er vragen zijn of u heeft behoefte aan meer informatie,
bel of mail dan gerust naar: Adrie Neuféglise / 00 31(0)6 18193017 /
info@maakonzeregioduurzamer.nl.
Meer info op: www.maakonzeregioduurzamer.nl

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
De zoekdienst van officiële bekendmakingen beschikt over een attenderingsfunctie.
Hiermee kunt u een zoekvraag laten registreren. U krijgt vervolgens een e-mail als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen.
Kijk voor meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl.

