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Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op 
donderdag 4 februari 2021 om 20.00 uur. Het is een digitale vergadering en is live te volgen via 
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-februari/20:00.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren aanmelden bij 
gri� ie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.

 1. Opening
 2. Spreekrecht publieke tribune
 3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
 4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
 5. Voorstel tot het instemmen met de bestuursopdracht toekomstvisie Borsele 
 6.  Voorstel om in te stemmen met de aandeelhoudersstrategie North Sea Port – Samen, slimmer en 

duurzamer 
 7. Voorstel tot het vaststellen van de verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening
  gemeente Borsele 
 8. Voorstel tot het instemmen met het beschikbaar stellen van een incidentele bijdrage van € 185.000 
  in 2021 voor de overgangsfase en de uitvoering van het scenario 3b, liquidatie van Intervence 
 9. Vragenuurtje
 10. Sluiting

Heinkenszand, 19 januari 2021

voorzitter van de raad, G.M. Dijksterhuis

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021

VERLEENDE REGULIERE 
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR 
MAATSCHAP F. DE KOK EN A. DEKKER

Burgemeester en wethouders van Borsele maken 
bekend dat zij aan Maatschap F. de Kok en A. 
Dekker, gelegen aan de Nieuwe Kraaijertsedijk 22 
te Lewedorp, een reguliere omgevingsvergunning 
hebben verleend voor de verandering van een 
veehouderij.

De omgevingsvergunning kan worden ingezien 
tot en met 4 maart 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 gedurende openingstij-
den in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Belanghebbenden kunnen tot en met 4 maart 
2021 tegen deze omgevingsvergunning(en) 
schri� elijk bezwaar maken bij gemeente Borsele, 
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Het bezwaar-
schri�  moet uw naam en adres bevatten, duide-
lijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt 
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 
Alleen zij die een bezwaarschri�  hebben inge-
diend kunnen om een voorlopige voorziening 
vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, 
locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. Voor de behandeling van het 
verzoek is gri� ierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie en het opvragen van 
stukken kunt u zich wenden tot mevrouw 
C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 5120 5993 of 0115-745100. De 
aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV200502/00257337.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Lockdown verder aangescherpt
We maken ons grote zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. 

Tot en met in ieder geval 9 februari zijn aanvullende maatregelen nodig om de verspreiding van deze varianten 
onder controle te krijgen.

20 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang**

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Voorstel avondklok*

Vanaf ingang avondklok geldt: ga
tussen 20.30 uur en 4.30 uur niet
naar buiten. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok.

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen en
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht,
bestellen bij restaurants mogelijk
en evenementen verboden. * De Tweede Kamer moet zich nog buigen over het

voorstel om een avondklok in te voeren.
** De maatregelen voor onderwijs en kinderopvang

gelden tot en met 7 februari.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod 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.

.
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ACTIE VRIJWILLIGERSHUIS: GEEF EEN STEUNTJE IN DE RUG

Door corona hebben meer mensen dan ooit een steuntje in de rug nodig. In de donkere wintermaanden 
komen we minder vaak buiten en nu er veel gesloten blij� , is een ontmoeting in dorpshuis, clubhuis of 
café er ook niet bij. In de decembermaand zagen we enorm veel mooie initiatieven in alle dorpen van 
de gemeente. Er werden kaartjes bezorgd, tekeningen door schoolkinderen gemaakt en er werd lekkers 
rondgebracht (zoals de oliebollenactie van de Seniorenraad). Geweldig! Maar de winter is nog niet voorbij 
en daarom roept Het VrijwilligersHuis op om mensen op te geven die een opstekertje kunnen gebruiken.

Het VrijwilligersHuis gaat deze mensen namelijk in het zonnetje zetten. Hoe en wat, dat is nog een verras-
sing! Eind februari zal dit in elk geval plaatsvinden. Geef daarom vóór 22 februari iemand op die het wel 
kan gebruiken. Opgeven kan door de naam, adres en waarom deze persoon dit verdient te mailen naar 
info@vrijwilligershuis.nl of deze gegevens door te bellen: 0113 - 31 19 99.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 13 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van W. Elenbaas 
gelegen aan Hellenburgstraat 2 in Baarland. 

Het betre�  een melding voor het uitbreiden van het bedrijf met een schuur met koelcellen voor de opslag 
van fruit.

Indien daaraan behoe� e bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Valk, P. medewerker van 
RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210029.
Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. 

Onze publicaties vindt u op www.o� icielebekendmakingen.nl.


