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NATIONALE SPORTWEEK 2021, 
WIE WIL EEN CLINIC VERZORGEN?

De Nationale Sportweek vindt dit jaar plaats van 
17 tot en met 26 september. Het thema is net als 
vorig jaar “Sport doet iets met je”.
Op zaterdag 18 september willen we een middag 
vol sport en bewegen voor kinderen en volwas-
senen organiseren op het terrein van Stelleplas. 
We zijn op zoek naar verenigingen, sport- of 
beweegaanbieders die op die middag een clinic 
van ongeveer een uur willen organiseren voor 
kinderen of volwassenen. 

Wil je meer weten, neem dan contact op met 
Marianne de Kok of Kevin Dooge, via telefoon-
nummer: 0113- 23 83 83. Wil je een clinic verzor-
gen, laat dit uiterlijk 11 augustus weten via 
borselebeweegt@borsele.nl.

TIPS VOOR EEN FRISSE GROENE BAK

Stankproblemen rond gft-bakken doen zich hoofd-
zakelijk voor in de zomermaanden, vooral wanneer 
het gft maar eens in de twee weken wordt inge-
zameld of een hoog vochtgehalte heeft. Daarom 
delen we deze week tips om de groene container 
stankvrij en schoon/droog te houden. 

Wel doen:
•  Leg een pagina van een oude krant of een laagje 

stro onderin de containers om aankoeken van 
afvalresten te voorkomen; het voorkomt ook 
vastvriezen in de winter.

•  Vul de gft-bak in laagjes: leg op een laag keu-
kenafval een laagje gras, bladeren of ander 
tuinafval.

Dit maakt het gft een stuk droger;
•  Af en toe een handje zaagsel kan vocht en 

geurtjes absorberen.
•  Gebruik afbreekbare plastic of papieren gft-

inzamelzakken. Leg er geen knoop in, dat 

bemoeilijkt het composteren van de zak.
•  Gooi geen vochtig afval in de container: dit 

voorkomt broei en extra stank. Laat gemaaid 
gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat 
vochtige etensresten in het gootsteenbakje uit-
lekken. Dit laatste voorkomt ook het vastvriezen 
in de winter.

Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld 
vakantie, de gft-container leeg achter.

Beter niet doen:
•  Kattenbakkorrels (ook niet van geperst papier/

zaagsel) om vocht en geurtjes te absorberen;
•  Zout of antivriesvloeistoffen tegen vastvriezen, 

want die verstoren het composteringsproces.
• Vloeibare etensresten als soep, koffie en melk.
•  Waspoeder op de bodem en halverwege tegen 

stank.
•  Zuiveringszout of soda op de bodem van de 

vuilnisbak om vieze luchtjes te neutraliseren

Kijk voor meer tips en trucs op 
www.borsele.nl/afval. 

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 zoek-
vraag 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. 

De raad is met zomerreces. De eerstvolgende raads-
vergadering vindt plaats op 16 september 2021.

RAADSBIJEENKOMST

GECOÖRDINEERDE VERGUNNINGEN VOOR EVIDES NV.

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben 
van Evides NV, Liechtensteinweg 8 in Nieuwdorp 
aanvragen ontvangen voor vergunningen volgens 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
de Waterwet. De aanvragen gaan over een tweede 
anaerobe lijn.

De ontwerpvergunningen liggen ter inzage van 5 
augustus 2021 tot en met 15 september 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 gemeentehuis van Borsele.

U kunt tot en met 15 september 2021 schriftelijk 
reageren op de ontwerpvergunningen bij RUD 
Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet 
het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt 
u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet 
bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt 

u ook mondeling reageren. Hiervoor moet u eerst 
een telefonische afspraak maken.

Wanneer u de stukken over deze omgevingsver-
gunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen 
met de heer A.C. Cuperus (tel. +31(0)6 5120 0303/ 
0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een 
mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.  
De ontwerpvergunningen staan geregistreerd 
onder kenmerk: W-AOV200557.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 23 juni 2021 is een melding ontvangen van 
Vermeulen Benthuizen, adres gelegen aan 
Noordland 13 in Heinkenszand. Het betreft een 
melding over het in werking hebben van een 
incident-managementbedrijf voor de provin-
cie Zeeland. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk M-ACT210420. 

Op 16 juli 2021 is een melding ontvangen van 
Montage- en Afwerkbedrijf Jan Alink, gelegen aan 
Postweg 16a in Lewedorp. Het betreft een melding 
over het starten van een montage- en afwerkbe-
drijf. De melding is geregistreerd onder kenmerk 
M-ACT210459.
Wanneer u de stukken over bovenstaande mel-
dingen wilt bekijken, kunt u contact opnemen 
met RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 13055800 of 0115-

745100. Ook kunt u hier terecht voor een monde-
linge toelichting en kopieën van de stukken.

Op 20 juli 2021 hebben wij een melding ont-
vangen van MDV-Electro. Het gaat het starten 
van MDV-Electro op de locatie gelegen aan 
de Danielsweg kavel K 1489 in Heinkenszand. 
De melding is geregistreerd onder kenmerk 
M-ACT210467. 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 medede-
ling. 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 mon-
delinge toelichting en kopieën van de stukken.


