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Ook dit jaar is het weer mogelijk kandidaten te nomineren voor de Zeeland Refinery Cultuurprijs 
Borsele. Deze prijs wordt door Zeeland Refinery en de gemeente Borsele toegekend aan een persoon 
of organisatie die een positieve invloed heeft op het culturele leven in Borsele. Dat mag gaan om 
zowel amateurs als professionals. Tot 1 juni 2021 is het mogelijk kandidaten voor te dragen.

Prijs 
De Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van €1.500 en een tastbaar aandenken voor de winnende 
organisatie of de organisatie waarvoor de winnaar zich inzet. Voorgaande winnaars waren onder 
andere carnavalsstichting de Koenkelpot, muziekvereniging Euterpe, de Klompfestivals en ’t Kunstuus 
Heinkenszand.

Aanmelding en beoordeling
Wilt u een kandidaat voordragen? Geef dan voor 1 juni 2021 de naam, contactgegevens en een korte 
beschrijving van de activiteit per e-mail door aan de Culturele raad Borsele (cultureleraad@borsele.nl). 
Bij de aanmelding moet u vermelden waarom de betrokkene(n) in  aanmerking zou(den) 
moeten komen voor de Zeeland Refinery Cultuurprijs. De beoordeling van de  voordrachten 
vindt plaats door een deskundige commissie, bestaande uit een drietal personen.

NOMINEER UW KANDIDAAT VOOR DE ZEELAND REFINERY CULTUURPRIJS BORSELEBESLUIT TOT VASTSTELLEN VAN 
MAATWERKVOORSCHRIFT(EN) VOOR 
OVERLASKO KONSTRUKTIE B.V.

Burgemeester en wethouders Borsele maken 
bekend dat zij op verzoek van Overlasko 
Konstruktie B.V. op grond van artikel 2.20 eerste 
en vierde lid van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen 
ten behoeven van Overlasko Konstruktie B.V., 
gelegen aan de Frankrijkweg 11 te Nieuwdorp. 
Het besluit heeft betrekking op het aspect 
geluid. 

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 maart 
2021 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken bij gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 
AA Heinkenszand. Het bezwaarschrift moet uw 
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen 
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die 
een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen 
om een voorlopige voorziening vragen. U richt 
het verzoek aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is 
griffierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie en het opvragen van 
stukken kunt u zich wenden tot de heer R.S. 
Oosterwijk, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 5112 5436 of 0115-745100. De 
aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
W-MWP200022/00258883.

  
 
  
 

Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven we in lockdown en zijn 

niet-essentiële winkels tot en met in ieder geval 2 maart gesloten.

Veilig winkelen

Klachten of in quarantaine? 
Blijf thuis.

Houd afstand en draag een 
mondkapje.

Bereid je voor, maak een 
boodschappenlijstje.

Winkel ’s ochtends of 
doordeweeks.

Ga alleen en vooral naar 
winkels dichter bij huis.

 .

Gesloten

Niet-essentiële winkels

Niet-medische contactberoepen, 
zoals kappers en beautysalons

Sluitingstijden

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur.

Geen alcoholverkoop na 
20.00 uur.

Bestellen en a�alen

Vanaf 10 februari is bestellen

en a�alen van producten bij

niet-essentiële winkels

toegestaan.

Wat is nog wel open?

Winkels hoofdzakelijk gericht 
op (meer dan 70% van omzet):

•  Levensmiddelen: eten en drinken

•  Drogisterijartikelen: zel�ulpgenees-           
    middelen, persoonlijke verzorgings- 
    artikelen (exclusief cosmetica en 
    parfums) en schoonmaakmiddelen

•  Diervoeding  en -benodigdheden

•  Apotheken

•  Opticiens en audiciens

•  Thuiszorgwinkels

•  Wasserijen en stomerijen

•  Groothandels (business-to-business)

•  Winkels buiten voor uitsluitend 
    bloemenverkoop

•  Tankstations  

Warenmarkten voor levensmiddelen   

             Functies bij winkels:

•  Servicepunten voor het ontvangen en 
    verzenden van brieven en postpak-
    ke�en

•  Locaties voor reparatie en onderhoud, 
    zoals schoenmaker en autogarages
    Verkoop is niet toegestaan.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen

            Zakelijke dienstverlening, zoals:

Banken, makelaars en notariskantoren

9 februari 2021

Winkels die overwegend 
levensmiddelen verkopen 
sluiten om 20.45 uur.

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok

Avondklok

• Bezorgen is mogelijk.

• Bestellen en a�alen kan vanaf    
   10 februari.
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VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR TOP BEHEER B.V.

Burgemeester en wethouders van Borsele maken 
bekend dat zij aan TOP Beheer B.V., gelegen te 
Baarlandsezandweg 5 te ’s-Gravenpolder een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor legi-
onella voorschriften. In de omgevingsvergunnin-
gen zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van 
het ontwerp. 

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 
11 februari 2021 tot en met 24 maart 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 gedu-
rende openingstijden in het gemeentehuis te 
Heinkenszand.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben inge-
diend over de ontwerpomgevingsvergunning, de 
adviseurs die advies uitgebracht hebben over de 
ontwerpomgevingsvergunning (belanghebben-
den die zienswijzen hebben over wijzigingen die 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-

omgevingsvergunning) en belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingediend over de 
ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en 
met 24 maart 2021 tegen de vergunning beroep 
instellen bij de afdeling bestuursrecht van de 
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. De vergunningen treden op 25 maart 2021 
in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening is gedaan bij de voor-
zieningenrechter van de afdeling bestuursrecht 
van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie 
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 
PA Breda.

Voor nadere informatie en het opvragen van 
stukken kunt u zich wenden tot de heer J.H.F.M. 
Stokkermans, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 5120 2828 of 0115-745100. De 
aanvraag staat geregistreerd onder nummer 
W-WOV200004/00242620.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 3 februari 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
RAW Catering gelegen aan Daniëlsweg 38 in 
Heinkenszand. 
Het betreft een melding voor het veranderen 
van een catering bedrijf met foodtrailer naar een 
bedrijf voor thuisbezorgen van maaltijden. 
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtin-
gen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewer-
ker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210083.

Op 1 februari 2021 is een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit ontvangen van  Lokerse 
Koudetechniek gelegen aan Rangeerstraat 33 in 
'S-GRAVENPOLDER. 
Het betreft een melding voor het starten van een 
koeltechnisch installatie bedrijf.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlich-
tingen worden ingewonnen bij C. Mulders,  mede-
werker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210077.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens 

Uit onderzoek van team Burgerzaken van de 
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar 
hij volgens de basisregistratie personen staat 
ingeschreven. 

Het college heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijst van deze persoon op te schorten. 
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat 
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon 
is verplicht tot het doen van aangifte van verblijf 
en adres of adres-wijziging.

Het betreft: 
Dhr. J.T.H. Coenen 24-02-1971

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
binnen zes weken na datum van publicatie gemo-
tiveerd bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 
4450 AA  Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam 
en adres, dagtekening, het besluit waar u bezwaar 
tegen maakt en de gronden van het bezwaar. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113-
238441 of via burgerzaken@borsele.nl



 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.

18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de gemeen-
teraad, belast met de agendavorming en de advise-
ring over de werkwijze van de raad. Deze vergade-
ring 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. 
In verband met beperkende maatregelen rondom 
corona vindt het raadsleden spreekuur momenteel 
schriftelijk plaats. 

Uw bijdrage voor dit spreekuur kunt u vóór 23 
februari 2021 mailen naar 
info@borsele.nl t.a.v. de griffier.

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op: 
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-februari/20:00

1. Opening
Afwezig: De heer Van Hartingsveldt 

2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 

3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering 

4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Mevrouw Koeleman (voorzitter van de auditcommissie) geeft een 
terugkoppeling van de laatste vergadering van deze commissie. 

5. Voorstel tot het instemmen met de bestuursopdracht toekomst-
visie Borsele 
De raad stemt in met de bestuursopdracht om een toekomstvisie voor 
Borsele op te stellen én met het gevraagde budget. De dekking komt 
ten laste van het weerstandsvermogen. 

6. Voorstel om in te stemmen met de aandeelhoudersstrategie 
North Sea Port Samen, slimmer en duurzamer 
De raad besluit in te stemmen met de aandeelhoudersstrategie North 
Sea Port – Samen, slimmer en duurzamer. 

7. Voorstel tot het vaststellen van de verordening beschikkingster-
mijn schuldhulpverlening gemeente Borsele 

De raad besluit de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverle-
ning gemeente Borsele vast te stellen. 

8. Voorstel tot het instemmen met het beschikbaar stellen van een 
incidentele bijdrage van € 185.000 in 2021 voor de overgangsfase 
en de uitvoering van het scenario 3b, liquidatie van Intervence 
Het door de fracties van PVDA, D66 en OPA Borsele ingediende amen-
dement om een deel van de incidentele bijdrage voor Intervence pas 
beschikbaar te stellen indien het transitieplan voldoet aan een aantal 
voorwaarden wordt verworpen. Voor het amendement stemde de 
indienende partijen en de LPB. Tegen het amendement stemden de 
fracties van SGP/CU, CDA en VVD. 

De raad besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
incidentele bijdrage van € 185.000 in 2021 voor de overgangsfase 
(‘overdracht van maatregelen’) en de uitvoering van het scenario 3b 
(liquidatie van Intervence). Tegen het voorstel stemde de fracties van 
PVDA, D66, OPA B en LPB.

9. Vragenuurtje
De heer Van Hekken (LPB) meldt dat de PZC onlangs een plan publi-
ceerde van het onderzoeksinstituut NIOS om de eventuele zeespie-
gelstijging en bodemdaling tegen te gaan door een tweede dijk land-
inwaarts aan te leggen en het doorlaten van zeewater. Hij vraagt wat 
de mening van het college is over dit plan. Wethouder Weststrate ant-
woordt het een onwenselijk plan te vinden. Dat neemt niet weg dat 

bodemdaling en zeespiegelstijging (zeker op lange termijn) serieuze 
vraagstukken zijn. Dus moet er ook serieus nagedacht worden over 
oplossingsrichtingen. Bij de behandeling van de KASZ (Klimaat 
Adaptatie Strategie Zeeland) komt dat ook aan de orde. Iedereen in dit 
land in gelukkig vrij om met ideeën te komen. Maar nader onderzoek 
naar haalbaarheid, draagvlak, financiën ed. zal uit moeten wijzen wat 
de beste oplossingen zijn. En aangezien de huidige dijken nog zeker 
voor 50-100 jaar voldoen, zie ik niet in waarom “wisselpolders” de 
meest wenselijke zou zijn. 
Mevrouw Brilleman (PVDA) informeert wat de stand van zaken is 
m.b.t. het hulpaanbod aan de ‘kleine culturele pareltjes in Borsele’ die 
ten gevolge van de corona moeilijke tijden doormaken. 
Wethouder Van de Plasse meldt dat het merendeel van deze organisa-
ties hebben aangegeven zich het coronatijdperk zelfstandig te kunnen 
redden. Twee organisaties hebben onkosten gemaakt om hun activi-
teiten coronaproof te maken, zes organisaties hebben een financiële 
tegemoetkoming gehad van in het totaal 65.000 euro. 

Mevrouw Van de Ree (D66) dient, samen met de fracties van OPA 
Borsele en de LPB, een motie in vreemd aan de orde van de dag, om 
samen met de deelnemende gemeenten  een stappenplan op te stellen 
om te komen tot integratie van GR De Bevelanden en SWVO voor de 
taken WMO. De motie wordt verworpen. Tegen stemden de fracties van 
SGP/CU, CDA, PVDA en VVD  

10. Sluiting
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