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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 aanmel-
den kan per e-mail via griff ie@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 JONGEREN ZIJN DE 
TOEKOMST, LAAT JE STEM 
HOREN!’

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

19 JAAR / JONGERENRAAD BORSELEPASCAL
SINDS
2018

VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU 
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF 
IN DE GEMEENTE BORSELE

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder
voorwaarden open.

Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en 
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april 
om 4.30 uur.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00
uur tot 18.00 uur.

Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen
t/m 12 jaar).

Max. 50 personen per
buitenterras.

Reserveren, gezondheidscheck
en vaste zitplaats verplicht.

Verplaats je alleen als je naar de
toilet of garderobe gaat of moet
betalen. Draag binnen een
mondkapje.

Terrassen van sport -
accommodaties blijven 
gesloten.

Niet-essentiële winkels open 
tot 20.00 uur.

Niet-essentiële winkels mogen
max. 1 klant per 25 m2
ontvangen. Er mogen in elk geval
2 klanten per verdieping worden
ontvangen, ongeacht de grootte
van de winkel.

Warenmarkten voor zowel
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open.

Kom alleen en winkel op rustige
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok
We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. 

Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een 
rij-, vaar- of vliegbewijs
toegestaan.

Max. 100 bezoekers op een
uitvaart toegestaan.

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl
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AANVRAAG OM REGULIERE 
OMGEVINGSVERGUNNING NOVEC B.V.
Burgemeester en wethouders van Borsele 
maken bekend dat zij op 16 maart 2021 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure 
van toepassing is, hebben ontvangen van Novec 
B.V. De aanvraag heeft  betrekking op een hoog-
spanningsmast handhaven als telecommast. 
Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op 
verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaar-
schrift  wordt overwogen, moet eerst het besluit 
op de aanvraag worden afgewacht. 
Voor nadere informatie en het opvragen van 
stukken kunt u zich wenden tot mevrouw 
N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31(0)6 4089 8585 of 0115-745100. De 
aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
W-AOV210211/00273858.
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 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

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
De zoekdienst van officiële bekend-

makingen beschikt over een attenderings-
functie. 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. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Op 5 april 2021 hebben wij een melding ontvan-
gen van Van Liere Service v.o.f. gelegen aan de 
Zuidhoekstraat 14 in BAARLAND. 
Het gaat om een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit, over het beëindigen van het 
fruitteeltbedrijf per 31 december 2018.
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 
C. Mulders, P.M. medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 51205993. Ook kunt u hier terecht 
voor een mondelinge toelichting en kopieën van 
de stukken. De melding is geregistreerd onder 
kenmerk M-ACT210232.

Op 14 april 2021 hebben wij een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van 

J.M. Vermue gelegen aan de Noordland 23 in 
Heinkenszand. 
Het betreft een melding met betrekking tot het 
wijzigen van adres gegevens, ter verduidelijking 
van de inrichtingsgrens. 
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij Steenvoorden, 
D. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 
13055800 of 0115-745100. De melding is 
geregistreerd onder kenmerk M-ACT210252.

In week 18 en 19 komt de gemeenteraad niet bij 
elkaar in verband met de voorjaarsvakantie.

RAADSBIJEENKOMSTEN


