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De werkgroep van de Culturele Raad Borsele had 
gehoopt eindelijk eens met goed bericht te kunnen 
komen. Zeker voor alle betrokkenen waaronder 
artiesten, muzikanten, vrijwilligers en vaste bezoe-
kers van de festivals Op Stoom en Oeljebroelje. 
Helaas is dit nog niet het geval. Oorzaak voor 
het uitstel is de onzekerheid rondom de ontwik-
kelingen van Covid19. De organisatie bestaat uit 
een handjevol vrijwilligers waardoor het moeilijk 
wordt om op korte termijn in te kunnen spelen 
op eventuele verruiming van de maatregelen. Om 
die reden is besloten beide festivals uit te stellen 
naar volgend jaar. Het cultuurfestival Oeljebroelje 
belee�  en viert dan haar 10e editie.

Ook de leerlingen van de basisschool Franck van 
Borssele uit het gelijknamige Borssele, die dit 
jaar de kinderkunsttuin van Op Stoom mochten 
inrichten op het festivalterrein De Bu� er in 
Hoedekenskerke, hadden gehoopt rond deze tijd 

aan de slag te kunnen met hun creaties. Inmiddels 
hee�  de organisatie laten weten dat hun plek in de 
kinderkunsttuin voor de eerstkomende editie in 
2022 verzekerd is.
De werkgroep bezint zich de komende tijd op twee 
nieuwe kunst- en cultuureducatieprojecten waar 
zij binnenkort meer over hoopt te kunnen vertel-
len. Met de Culturele Raad wordt er ook gewerkt 
aan een nieuwe website.

Versterking van het vrijwilligersteam is altijd 
welkom! Inwoners van de gemeente Borsele die 
kunst en cultuur een warm hart toe dragen en het 
leuk vinden om culturele activiteiten te bedenken 
en te organiseren worden door de Culturele 
Raad Borsele opgeroepen zich aan te melden als 
vrijwilliger. 

Meer weten? Stuur een mail naar: 
cultureleraad@borsele.nl

FESTIVALS OP STOOM EN OELJEBROELJE UITGESTELD NAAR 2022

Op donderdag 29 april aanstaande is er een vrije 
fractieavond gepland. Op deze avond komt de 
gemeenteraad niet bij elkaar.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 
29 APRIL

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. 
Onze publicaties vindt u op www.o� icielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van o� iciële 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.o� icielebekendmakingen.nl. 

Op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn zowel het gemeentehuis als het Vrijwilligershuis 
gesloten.

GEMEENTEHUIS EN VRIJWILLIGERSHUIS TWEE DAGEN GESLOTEN WEGENS 
KONINGSDAG

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Op 7 april 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
A.F. Meulenberg gelegen aan Vijfzoodijk 3 
Oudelande. 
Het betre�  een melding voor de tijdelijke opslag 
van ca 120 m3 schapenmest op de locatie aan de 
Vijfzoodijk in Oudelande (kadastraal gemeente 
Borsele, sectie S, nummer 149).
Indien daaraan behoe� 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-ACT210235.

Op 18 februari 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
Machine Service Luteijn gelegen aan Daniëlsweg 
18 A in Heinkenszand. 
Het betre�  een melding voor het oprichten van 
een metaalelektro bedrijf (‘Machine Service 
Luteijn’).
Indien daaraan behoe� e bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij de heer R.S. 
Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, tel. 
+31 (0)6 5112 5436 of 0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210135.
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