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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 mogelijkhe-
den zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan per e-mail via griff ie@borsele.nl onder vermelding van 
uw naam, adres + woonplaats en telefoonnummer. 
Meld u snel aan! Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/politiekactief.

GEMEENTEHUIS EN 
VRIJWILLIGERSHUIS GESLOTEN 

OP GOEDE VRIJDAG EN 
TWEEDE PAASDAG

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
en maandag 5 april (Tweede Paasdag)

zijn zowel het Gemeentehuis als het 
Vrijwilligershuis GESLOTEN

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. 

Het betreft  een melding voor het houden van 20 
zoogkoeien en 15 stuks vrouwelijk jongvee.
Indien daaraan behoeft e 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 behoeft e bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij P. Valk medewer-
ker 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 behoeft e bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij P. Valk medewer-
ker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 
0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210194.

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 vergaderka-
lender een andere websitenaam gekregen. Hier 
is voor gekozen om de politieke besluitvorming 
zo transparant mogelijk te maken en om aanslui-
ting 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 betreff ende raads-
bijeenkomst waar ook de  stukken voor die bij-
eenkomst 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 ver-
gadering plaats vond. 
Via https://borsele.raadsinformatie.nl is de 
nieuwe vergaderkalender te vinden.

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

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

19 JAAR / JONGERENRAAD BORSELEPASCAL
SINDS
2018

VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU 
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF 
IN UW GEMEENTE

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo 
en wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen
21.00 uur en 4.30 uur niet naar
buiten. Per 31 maart gaat de
avondklok om 22.00 uur in.

Draag een mondkapje waar het
verplicht is.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en reis niet naar
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown
De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan 
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt
toegestaan.

Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m 
12 jaar uitgezonderd.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels
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 V E R V O L G P A G I N A W W W . B O R S E L E . N L

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. 

Op donderdag 8 april aanstaande vindt er een informatieve raads-
bijeenkomst plaats over GR de Bevelanden. De heer Van den Beemt, 
directeur van GR, zal de raad bijpraten over dit samenwerkings-
verband. 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.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 8 APRIL

INVESTEERT U MEE IN ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN TRAVEO?

Afgelopen maanden is er druk gewerkt om de installatie van het post-
coderoosproject 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 gereali-
seerd en brengt het systeem stroom op als het zonnetje schijnt. De 
installatie is “echt” actief vanaf begin van dit jaar. Tijdens de werk-
zaamheden is besloten ook het tweede dak van Traveo van zonnepa-
nelen 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 post-
codegebieden 4431, 4434, 4436, 4441, 4443, 4444 en 4451 dan is aan-
melden mogelijk via:
https://www.maakonzeregioduurzamer.nl/inschrijven-4/. De cer-
tificaatprijs is vastgesteld op € 315,-- en daarvoor ontvangt de ver-
goeding 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


