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Ook dit jaar is het weer mogelijk kandidaten te nomineren voor de Zeeland Refinery Cultuurprijs 
Borsele. Deze prijs wordt door Zeeland Refinery en de gemeente Borsele toegekend aan een persoon 
of organisatie die een positieve invloed heeft  op het culturele leven in Borsele. Dat mag gaan om 
zowel amateurs als professionals. Tot 1 juni 2021 is het mogelijk kandidaten voor te dragen.

Prijs
De Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van €1.500 voor de winnende organisatie, of de organisatie 
waarvoor de winnaar zich inzet, en een tastbaar aandenken. Voorgaande winnaars waren o.a. carnavals-
stichting de Koenkelpot, muziekvereniging Euterpe, de Klompfestivals en ’t Kunstuus Heinkenszand.

Aanmelding en beoordeling
Wilt u een kandidaat voordragen? Geef dan voor 1 juni 2021 de naam, contactgegevens en een korte 
beschrijving van de activiteit per e-mail door aan de Culturele raad Borsele 
(cultureleraad@borsele.nl). Bij de aanmelding moet u vermelden waarom de 
betrokkene(n) in aanmerking zou(den) moeten komen voor de Zeeland Refinery 
Cultuurprijs. De beoordeling van de voordrachten vindt plaats door een deskundige 
commissie, bestaande uit een drietal personen. 

HEEFT U UW KANDIDAAT VOOR DE ZEELAND REFINERY CULTUURPRIJS BORSELE 
AL DOORGEGEVEN?

START FIT, KOM MEE BEWEGEN!

Vanaf 12 april organiseert Borsele Beweegt op 
de maandagen van 15.30 tot 16.30 uur een uur 
bewegen. We organiseren dit voor inwoners van 
de gemeente Borsele tussen de 18 en 65 jaar 
die geen werk hebben.  Als je in een omliggende 
gemeente woont, ben je ook van harte welkom! 
Iedereen weet dat bewegen gezond is maar het 
is niet altijd gemakkelijk om dit zelf te doen. Het 
is ook minder gezellig in je eentje. Kom daarom 
gezellig meedoen met Start Fit!  

Wat gaan we doen? We beginnen met een war-
ming-up. We doen oefeningen om sterker te 
worden en werken aan de conditie. Dit doen we 
in sport- en spelvormen. We zijn samen aan het 
bewegen en hopen op veel lol en gezelligheid! 

Het uur is voorbij voordat je het weet. Natuurlijk 
houden we ons bij Start Fit aan de geldende 
coronamaatregelen.

Start Fit wordt gegeven op het Sportpark van 
Heinkenszand, Dorpsstraat 102d, 4451 AC 
Heinkenszand. We verzamelen om 15.30 uur op 
het parkeerterrein. Trek gemakkelijk zittende 
kleding en schoenen aan.  Start Fit is gratis. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Marianne de Kok, leefstijlcoach van de gemeente 
Borsele, via telefoonnummer: 06- 25 69 40 76 of 
mdekok@borsele.nl. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 25 maart 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
Akkerbouwbedrijf Slothoeve gelegen aan 
Bakendorpseweg in Baarland. 

Het betreft  een melding voor de tijdelijke opslag 
van ca. 300 m3 geitenmest op de locatie aan de 
Bakendorpseweg in Baarland (kadastraal gem. 
Borsele, sectie R, nummer 366).

Indien daaraan behoeft e bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij P. Valk, mede-
werker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 
of 0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210212.

Op 29 maart 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
Van Wingen V.O.F. gelegen aan Striepseweg 4 
Baarland. 

Het betreft  een melding voor de tijdelijke oplsag 
van ca 100 m3 schapenmest voor de locatie 
gelegen aan de Vogelzangsedijk te Baarland 
(kadastraal gemeente Borsele, sectie S, nummer 
180).

Indien daaraan behoeft e bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij P. Valk. mede-
werker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 
of 0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210214.

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.

‘IN DE POLITIEK KUN JE 
ÉCHT IETS VOOR EEN ANDER 
BETEKENEN.’

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

59 JAAR / RAADSLID/WETHOUDER/BURGEMEESTERMARGA
SINDS
1999

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

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR CROP ALLIANCE B.V.

Burgemeester en wethouders van Borsele maken 
bekend dat zij aan Crop Alliance B.V,  gelegen 
te Oude Dierikpolderweg 1 te Baarland, een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor 
ambtshalve wijziging legionella voorschrif-
ten. In de omgevingsvergunningen zijn geen 
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het 
ontwerp. 

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 
8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 bij de publieks-
balie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 
in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 
12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstij-
den in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben inge-
diend over de ontwerpomgevingsvergunning, de 
adviseurs die advies uitgebracht hebben over de 
ontwerpomgevingsvergunning (belanghebben-
den die zienswijzen hebben over wijzigingen die 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-

omgevingsvergunning) en belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingediend over de ontwer-
pomgevingsvergunning kunnen tot en met 19 mei 
2021 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 vergunnin-
gen treden op 20 mei 2021in werking, tenzij een 
verzoek tot het treff en van een voorlopige voorzie-
ning 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 heer J.H.F.M. 
Stokkermans, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 5120 2828 of 0115-745100. De 
aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
W-WOV200006/00242622.
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BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar 
hij volgens de basisregistratie personen staat 
ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijst van deze persoon op te schorten. 
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat 
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon 
is verplicht tot het doen van aangifte van verblijf 
en adres of adreswijziging

Het betreft: Lisanna Knoppen, 12-10-2000 en 
Ferhat Kara, 14-05-1975

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester 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 team Burgerzaken, telefoonnummer 0113- 
238441 of via burgerzaken@borsele.nl

Op donderdag 15 april aanstaande vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats over de Wet 
Kwaliteitsborging Bouw. Ook zal de raadswerkgroep Toekomstvisie de raad bijpraten over haar 
werkzaamheden.  

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 bijeenkomst digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 15 APRIL

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. 


