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08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Op woensdag 26 mei start het wandelproject ‘Elke
Stap Telt’ in Nisse. Borsele Beweegt organiseert dit
wandelproject. Wilt u dit voorjaar een goede start
maken en meer bewegen? Heerlijk naar buiten, met
elkaar bewegen en tegelijk werken aan je conditie
door te wandelen. Jong of oud, samen met uw buurvrouw, vriendin of partner, iedereen is welkom. Kom
en doe mee!
De startavond is op woensdag 26 mei vanaf 19.00
uur. Dit zal buiten plaatsvinden bij Dorpshuis ’t
Durpsuus, dorpsplein 28 in Nisse. Op de startbijeenkomst geven we informatie over het project
en nemen we een wandeltest af. Vanaf de tweede
bijeenkomst starten we met ongeveer 5 kilometer
wandelen in Nisse en omgeving. De laatste avond is
woensdag 21 juli. Tijdens het project volgen we de
regels van het RIVM die op dat moment gelden.
De kosten voor deelname aan het project zijn 12,50
euro. Aanmelden is verplicht. Geef u uiterlijk vrijdag
21 mei op via de e-mail met daarin uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en stuur dit naar
leefstijlcoach@borsele.nl of telefonisch via
(0113) 238383.

RAADSBIJEENKOMSTEN
Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Op donderdag 20 mei aanstaande vindt er een
informatieve raadsbijeenkomst plaats over de
Inburgeringswet. Ook zal de raad worden bijgesproken over de recente ontwikkelingen rondom
het masterplan Nieuwdorp. In verband met de
coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet
fysiek bij te wonen maar digitaal te volgen via
https://borsele.raadsinformatie.nl/.
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten
digitaal te volgen.

J. IDELER WINNARES FOTOWEDSTRIJD APRIL "MOET JE ZIEN IN …..BORSELE"

Zij won deze maand met een foto van het restant van de haven in Bakendorp. Een vrij onbekend plekje in
onze gemeente. De foto is gemaakt vanuit een mooi perspectief. Met de dreigende lucht
erboven geeft het deze plek iets mysterieus. Zij won met deze foto een waardebon van € 25
en dingt mee naar de jaarprijs van € 300. Weet u ook een mooi onbekend plekje in Borsele?
Maak er een foto van en stuur die in via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUITEN
Op 29 april 2021 hebben wij een melding
ontvangen van J.P.W. Maes gelegen aan de
Nieuwkamerseweg in Heinkenszand.
Het gaat om een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit, over de tijdelijke opslag van
ongeveer 100 ton schapenmest voor de locatie
gelegen aan de Nieuwkamerseweg in Borsele,
kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie V,
nummer 182.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk
bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt
bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk
M-ACT210289.
Op 22 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van Overlasko Konstruktie B.V. gelegen aan de
Frankrijkweg 11 in Nieuwdorp.
Het gaat om een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit, over het uitbreiden van het
bestaande kantoor.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aante-

kenen tegen een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk
bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt
bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk
M-ACT210282.
Op 29 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van Vleeshandel Noordhoek V.o.f. gelegen aan
de Kaaiweg 20 in Borssele.
Het gaat om een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit, over het starten van een
vleesverwerkingsbedrijf.
U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk
bezwaar te maken tegen deze mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt
bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De melding is geregistreerd onder kenmerk
M-ACT210290.

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. Deze gratis cursus is alleen bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in
onze gemeente.

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.

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

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HEEREMA VLISSINGEN B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele hebben
Heerema Vlissingen B.V. voor de locatie aan de
Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp een omgevingsvergunning verleend voor de actualisatie van het
perceel.
U kunt de omgevingsvergunning bekijken tot
en met 21 juni 2021 bij de publieksbalie van de
gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen
van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30
uur en/of tijdens openingstijden in het gemeente-

huis van Borsele te Heinkenszand.
Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met
21 juni 2021 schriftelijk bezwaar maken tegen
deze omgevingsvergunning . Dat kan bij gemeente
Borsele, postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Op het
bezwaarschrift moeten uw naam en adres vermeld
staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op
het bezwaarschrift de datum en uw handtekening
staan. Alleen wanneer u een bezwaarschrift

heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening
aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de
activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website:
https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer infor-

matie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het
telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.
Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de
heer A.A.M.J. Oostvogels (tel.+31(0)6 5120 6349 /
0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een
mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.
De omgevingsvergunning is geregistreerd onder
kenmerk: W-AOV210142 / 00271518.

