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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

Vanaf maandag 17 mei gaat zowel het
gemeentehuis als de balie burgerzaken weer
open volgens de oorspronkelijke openingstijden.
Dit betekent dat de balie van burgerzaken weer
op maandag- en woensdagmiddag open is.
Wij werken uitsluitend op afspraak.
Hieronder ziet u de openingstijden vanaf
maandag 17 mei voor zowel het gemeentehuis
als team burgerzaken.
Gemeentehuis:
Maandag

08.30 uur – 17:30 uur

Dinsdag

08.30 uur – 16:30 uur

Woensdag

08.30 uur – 17:30 uur

Donderdag

08.30 uur – 20:00 uur

Vrijdag

08:30 uur – 12:30 uur

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 aanmelden kan per e-mail via griffie@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.

‘IN DE POLITIEK KUN JE
ÉCHT IETS VOOR EEN ANDER
BETEKENEN.’

Balie Burgerzaken:
Maandag
		

09:00 uur – 12:00 uur
14:00 uur – 17:30 uur

Dinsdag

09:00 uur – 12:00 uur

Woensdag

09:00 uur – 12:00 uur

		

14:00 uur – 17:30 uur

Donderdag

17:00 uur – 20:00 uur

Vrijdag

09:00 uur – 12:00 uur

Kijk voor meer informatie of voor het
maken van een afspraak op
www.borsele.nl/openingstijden

RAADSBIJEENKOMSTEN
Op donderdag 20 mei aanstaande vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats over de
Inburgeringswet. Ook zal de raad worden bijgesproken over de recente ontwikkelingen rondom het
masterplan Nieuwdorp. In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te
wonen maar digitaal te volgen via https://borsele.raadsinformatie.nl/.
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U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.
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FRANDA VAN DER ZANDE WINNARES FOTOWEDSTRIJD 'HET MOOISTE VAN
BORSELE' 2020
VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF
IN DE GEMEENTE BORSELE

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Op 22 april 2021 hebben wij een melding ontvangen van Maatschap van Sabben, Ruigendijk 2 in
Driewegen. Het gaat om een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit, en heeft betrekking op
de tijdelijke opslag van champost op 5 verschillende
locaties in de gemeente Borsele. Het gaat om de
volgende locaties en hoeveelheden:

Vrijdag 7 mei heeft wethouder Marga van de Plasse de eerste prijs van de fotowedstrijd 2020 uitgereikt
aan Franda van der Zande. Zij ontving een waardebon van € 300 voor haar foto van de kolenopslag Ovet.
Volgens de jury brengt de foto je in verwarring. Is dit Borsele? Het doet je denken aan Australië of NieuwZeeland. Alsof het lava is. Je blijft er naar kijken. De mooie lucht versterkt de foto en de vlakverdeling is ook
aantrekkelijk. De tweede plaats is voor Ferdy Weemaes en de derde voor Quirien Marijs.
De drie winnende foto’s zijn te zien op banners voor het gemeentehuis in Heinkenszand en
het VrijwilligersHuis in ’s-Gravenpolder. De foto’s van alle maandwinnaars van 2020 zijn te
zien in de hal van het gemeentehuis te Heinkenszand.

•	150 ton champost op de locatie gelegen aan de
Rietveldweg in Ovezande, kadastraal bekend
als gemeente Borsele, sectie V, nummer 683. De
opslag op deze locatie is toegestaan voor een
periode van 6 maanden gerekend vanaf 23 april
2021;
•	180 ton champost op de locatie gelegen aan de
Ruigendijk in Driewegen, kadastraal bekend als
gemeente Borsele, sectie M, nummers 1559 en
1560. De opslag op deze locatie is toegestaan
voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf
30 april 2021;
•	120 ton champost op de locatie gelegen aan de
Baandijk in Ovezande, kadastraal bekend als
gemeente Borsele, sectie V, nummer 689. De
opslag op deze locatie is toegestaan voor een
periode van 6 maanden gerekend vanaf 30 april
2021;

•	270 ton champost op de locatie gelegen aan de
Staartsedijk in Driewegen, kadastraal bekend
als gemeente Borsele, sectie C, nummers 1315
en 1316. De opslag op deze locatie is toegestaan
voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf
10 mei 2021;
•	90 ton champost op de locatie gelegen aan de
Ruigendijk in Driewegen, kadastraal bekend
als gemeente Borsele, sectie M, nummer 96. De
opslag op deze locatie is toegestaan voor een
periode van 6 maanden gerekend vanaf 10 mei
2021.
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.
De melding is geregistreerd onder kenmerk
M-ACT210278.
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MINDER MAAIEN, MEER RUIMTE VOOR BIODIVERSITEIT
Op zo’n 30 locaties in 8 Borselse kernen gaan we minder intensief maaien: van 20 keer per jaar naar
2 keer. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot en levert het een kostenbesparing op. Goed voor de
bloemen, insecten, fruitteelt en de portemonnee.

’s-Gravenpolder. Verschillende locaties zijn eerder aangewezen tijdens inwonersbijeenkomsten. Ook gaan
we met dorpsraden in gesprek om meer locaties aan te wijzen voor deze manier van beheren.
Kijk voor meer informatie, zoals de precieze locaties, op www.borsele.nl/maaien.

Bij het zogenaamd extensief grasbeheer wordt er twee keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen een goede kans om te groeien en slinkt het aandeel grassen.
De vegetatie groeit tot een hoogte van 15 tot 60 cm. De aangewezen locaties worden één keer in de periode
half mei – half juni gemaaid en één keer in de periode eind augustus – begin oktober. De randen van de
grasvelden maait de gemeente wel intensief, net als de overige grasvelden.
Bloemenzee van groot belang
Biodiversiteit is kortgezegd het aantal verschillende inheemse plant- en diersoorten dat voorkomt in een
gebied. Een hoge diversiteit is van belang voor een stabiel ecosysteem en natuurlijke processen, bijvoorbeeld fruitbestuiving. De eerste resultaten zijn al goed zichtbaar. In Heinkenszand is er een zee van madeliefjes en paardenbloemen zichtbaar. In de wijk Over de Dijk komen orchideeën tot ontwikkeling. Een
actieve werkgroep uit Driewegen adviseerde de gemeente om de pinksterbloemen te laten staan.
Samen met inwoners
In de volgende kernen gaat het extensief maaibeleid al van start (op meerdere locaties):
Baarland, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Lewedorp, Nieuwdorp, Ovezande, 's-Heer Abtskerke en

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.

