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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

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

18.00 - 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming en de advisering over de werkwijze van
de raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden
op www.borsele.nl.
Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 30 juni 12.00
uur een afspraak te maken bij Ilona Vermue of
Manon Sinke (0113-238487)
20.00 uur fractievergaderingen

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.

Aangepaste openingssjden milieustraat

Aangepaste openingstijden
milieustraat
juli en augustus 2021
juli en augustus 2021

Maandag t/m vrijdag

Maandag
t/m vrijdag
van 08:00
tot 12:30 uur en
van 08:00 tot 12:30 uur en
van 13:00 tot
van 13:00 tot 15:00 uur

15:00 uur

Zaterdag
Zaterdag
van 09:00 tot 15:00 uur

van 09:00 tot 15:00 uur

www.zrd.nl
www.zrd.nl
Volg ons opVolg
Facebook
@Zeeuwsereinigingsdienst
ons op Facebook @Zeeuwsereinigingsdienst
MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 24 mei 2021 hebben wij een melding ontvangen van J.C.D. Boonman, adres gelegen aan
de Westerguitedijk 2 in Heinkenszand. Het gaat
om het realiseren van een arbeidsmigrantenhotel. De melding is geregistreerd onder kenmerk
M-ACT210346.

Op 4 juni 2021 hebben wij een melding ontvangen van L.J. Boonman, adres gelegen aan de
Stoofweg 10 in Nieuwdorp. De melding betreft
het uitbreiden van de inrichting met een loods
voor opslag van agrarische producten. Deze is
geregistreerd onder kenmerk M-ACT210382.

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.

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 C.
Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel.
+31 (0)6 51205993. Ook kunt u hier terecht voor
een mondelinge toelichting en kopieën van de
stukken.

ELECTRISCHE DEELAUTO IN HEINKENSZAND?
Vraagt u zich wel eens af hoe vaak u uw (2e) auto
gebruikt? Hoeveel uur rijdt u er daadwerkelijk
mee en hoeveel uur staat deze geparkeerd? Wilt u
misschien wel een deelauto gebruiken, maar ‘hoe
werkt dat dan en wat zijn kosten en besparingen?’
Of bent u benieuwd of elektrisch rijden iets voor
u is: wat is er dan nodig en wat kan het u opleveren? Heeft u zin in een testritje met een elektrische auto? Houden andere zaken u bezig rond
duurzame mobiliteit?
Of wilt u op één of andere wijze bijdragen aan
verduurzaming van personen- en bedrijfsvervoer in Heinkenszand? Kom dan naar
de Informatieavond Duurzame Mobiliteit in
Heinkenszand op woensdag 14 juli 2021!

Datum:
Tijd:
Locatie:
Partners:

Woensdag 14 juli 2021
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand
Werkgroep Duurzaam Heinkenszand2030
(initiatiefnemer Informatieavond)
Gemeente Borsele
St. Duurzame Mobiliteit Zeeland
Deelauto-project Wolphaartsdijk
Deelauto-project Ovezande (onder voorbehoud)
En mogelijk anderen

Programma: 19.15 - 19.30 uur
Inloop met koffie / thee
19.30 - 19.50 uur	Welkom & introductie partners,
hun visie en activiteiten
19.50 - 20.30 uur	Informatiemarkt: bezoek aan stands
van de partners
20.30 - 20.45 uur
Peiling onder deelnemers
20.45 - 21.00 uur
Afronding met drankje

Let op!
In verband met corona is het aantal deelnemers gemaximeerd. Meld u daarom vooraf aan via: sonja.nossent@zeelandnet.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni 2021.
Coronamaatregelen die dan gelden voor De Stenge, zullen we in acht moeten nemen: dus 1,5 meter afstand, mondkapje en dergelijke.
Neem uw mobiele telefoon mee om mee te kunnen doen aan de peiling aan het eind.

