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In gesprek met BenW
Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van 
burgemeester en wethouders? 
Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0111) 452 376.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert om de week vanaf 19.30 uur op 
donderdagavond in de Burgerzaal.  
De overige donderdagavonden zijn beschikbaar voor 
informatiebijeenkomsten.

De eerstvolgende commissie- en raadsvergadering is op 
donderdag 6 december 2018.

Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende  
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad.

Maandag 3 december 
landelijk controlebericht  
NL-Alert

Maandag 3 december zendt de overheid om 12.00 uur een 
NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand 
van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan 
de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en 
informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt 
doen.

NL-Alert op OV-vertrekborden
Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om 
zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een 
ramp in de omgeving. Zo is NL-Alert vanaf 3 december ook te 
zien op digitale borden bij Zeeuwse bushaltes. Het is de eerste 
keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond.

Hoe stel ik mijn telefoon in voor NL-Alert?
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al 
ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de 
iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl. Daar 
lees je per toestel hoe je je mobiel moet instellen voor NL-Alert. 
Handig met telefoons? Help ook anderen met instellen!

Goed ingesteld?
Als je het controlebericht op 3 december ontvangt, weet 
je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is 
duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat. Het 
vorige controlebericht uit juni 2018 werd door ruim 10 miljoen 
mensen van 12 jaar en ouder ontvangen. De bereidheid om 
NL-Alert door te geven is groot. Hierdoor zijn met het vorige 
controlebericht circa 11,3 miljoen mensen van 12 jaar en ouder 
bereikt. 
Meer informatie: www.nl-alert.nl of www.zeelandveilig.nl

Groot onderhoud fietspaden 
door de duinen
Op maandag 5 december start TerraStab met het groot 
onderhoud aan de fietspaden door de duinen bij Renesse.
Het betreft de fietspaden tussen de strandopgangen 
Laone en Scholderlaan, Wilhelminahoeve en het Watergat 
(Hoogenboomlaan) en Watergat en Duinhoevepad. Gedurende 
de werkzaamheden zijn de fietspaden afgesloten. Het 
verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden voor de kerstvakantie afgerond en worden de 
fietspaden weer opengesteld.
In verband met de temperatuur worden de slijtlagen (de 
bovenste laag) naar verwachting in het voorjaar van 2019 
aangebracht.

Besluit ambtshalve 
opschorting bijhouden 
persoonslijst
Zierikzee, 22 oktober 2018.
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon met 
onbekende bestemming is vertrokken. Op grond van artikel 
2.22, lid 1 van de Wet Basisregistratie personen (BRP) en met 
toepassing van artikel 2.60, onder d van de Wet BRP, heeft het 
college van college van burgemeester en wethouders daarom 
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon 
ambtshalve op te schorten. Dit betekent dat deze niet meer als 
ingezetene is ingeschreven in de BRP.

Op grond van artikel 2.22,lid 2 van de Wet BRP is de datum van 
opschorting de datum waarop het voornemen tot ambtshalve 
opneming van de gegevens aan betrokkene schriftelijk 
mededeling is gedaan.

NAAM: Luong, Nhan Hai
Geboortedatum: 28 december 1978
Adres: Appelmarkt 8a, 4301 CA Zierikzee
Datum opschorting: 21 september 2018
Datum besluit: 22 oktober 2018

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken na de datum van 
bekendmaking bezwaar tegen dit besluit maken bij het college 
van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet 
bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum 
en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift 
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven 
waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.
 
Namens burgemeester en wethouders van Schouwen-
Duiveland. 
Cluster burgerzaken

Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerp omgevingsvergunning 
Cornelia Emil Sandströmweg 
Zierikzee
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Cornelia Emil Sandströmweg 
Zierikzee’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00206BphZZ-
ON01 en de ontwerp omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van Cornelia Allévo van 3 december 2018 
tot en met 14 januari 2019 voor iedereen ter inzage ligt. 
De omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, 
‘brandveilig gebruik’ en ‘uitweg’ wordt gelijktijdig 
voorbereid met de vaststelling van het bestemmingsplan. 
De gemeenteraad heeft hiertoe op 26 oktober 2017 een 
coördinatiebesluit genomen. De procedure zoals bedoeld in 
artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken raadplegen via www.
schouwen-duiveland.nl. Tevens kan ook de ontwerp 
omgevingsvergunning digitaal worden ingezien. De stukken 
liggen in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, 
waar u deze tijdens de openingstijden van het gemeentehuis 
kunt inzien.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe 
planologische regeling voor de verplaatsing van zorgcentrum 
Cornelia Allévo. Het huidige pand Cornelia, gevestigd aan 
Emil Sandströmweg 2, is verouderd. Daarom is het voornemen 
om op de locatie naast de Brede School (ter plaatse van de 
voormalige hockeyvelden) een nieuw zorgcentrum te bouwen.  
Het huidige pand wordt te zijner tijd gesloopt. 
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van het 

zorgcomplex op de nieuwe locatie mogelijk. De huidige locatie 
van Cornelia maakt deel uit van het bestemmingsplan. 

Van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 kan iedereen 
een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en de 
ontwerp omgevingsvergunning. Dit kan schriftelijk per post 
of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar 
de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Jessica 
Ocké van het cluster Omgevingsbeleid op (0111) 452 152.

De gemeenteraad zal met inachtneming van de 
ingediende zienswijzen naar verwachting in de periode 
maart/april 2019 een besluit nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan en het verlenen van de 
omgevingsvergunning. Na vaststelling volgt opnieuw een ter 
inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Op de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er – indien 
er beroep wordt ingesteld tegen het plan – hiervoor een 
versnelde procedure van toepassing is. De beroepsgronden 
kunnen achteraf niet meer worden aangevuld. Ook vanwege 
de toepassing van de coördinatieregeling geldt een versnelde 
behandeling van beroepschriften.

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer 
Activiteitenbesluit 

• Het veranderen van de inrichting Duinwekken 5 te Renesse
• Stoken
• Ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 

2019:
• Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing 

verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet 
milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet 
milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en 
resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, voor:

• Het verbranden van snoeihout Heuvelsweg 21 te Kerkwerve
• Het organiseren van een kerstboomverbranding 

Hatfieldpark te Zierikzee;
• Het verbranden van snoei- en takkenafval Grevelingenpolder 

te Brouwershaven;
• Het verbranden van snoei- en takkenafval Hoogenboomlaan 

19 te Renesse;

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het plaatsen van een tuinkamer Irisweg 16 te Burgh-

Haamstede op 19-11-2018;
• Het verbouwen van een woning Klaproosweg 9 te Burgh-

Haamstede op 19-11-2018;
• Het uitbreiden van de bestaande opslag Hoogenboomlaan 

42 te Renesse op 20-11-2018;
• Het vervangen van een zomerwoning Hogezoom 116 te 

Renesse op 20-11-2018;
• Het kappen van een kastanjeboom Ring tegenover nr. 33 te 

Dreischor op 21-11-2018;
• Het verbreden van een uitrit Unastraat 44 te Nieuwerkerk op 

21-11-2018;
• Het wijzigen van een bestemming Eikenmeet 8 te Renesse 

op 22-11-2018;
• Het bouwen van een woning Akker (37) te Oosterland op 

22-11-2018;
• Het bouwen van een overkapping Verrenieuwstraat 11 te 

Zierikzee op 22-11-2018;
• Het bouwen van een woning Laone (36) te Renesse op 23-

11-2018;
• Het uitbreiden van een dakkapel Kraaijensteinweg 142 te 

Burgh-Haamstede op 23-11-2018;
• Het inpandig verbouwen van een winkel Dam 13 te Zierikzee 

op 24-11-2018;

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 



B. Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 
grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag 
om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal 6 weken:
• Voor het realiseren van een bedrijfswoning Weeldeweg 4 te 

Burgh-Haamstede ontvangen op 20 oktober 2018;

De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er 
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

C. Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:

• Het plaatsen van dakkapellen en het bouwen van een 
aanbouw Weeldeweg 55 te Burgh-Haamstede (verzonden 
21-11-2018);

• Het bouwen van een woning Christinastraat 10 te 
Zonnemaire (verzonden 23-11-2018);

• Het wijzigen van de voorgevel Dapperweg 16 te Burgh-
Hamastede (verzonden 23-11-2018);

• Het verbouwen en uitbreiden van een woning Kloosterweg 
54 te Burgh-Haamstede (verzonden 23-11-2018);

• Het bouwen van een woning Rietveld 4 te Oosterland 
(verzonden 23-11-2018);

• Het bouwen van een loods Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk 
(verzonden 26-11-2018);

• Het verbouwen van een woning Weeldeweg 57 te Burgh-
Haamstede (verzonden 26-11-2018);

• Het verbouwen van een loods De Lelie 22 te Scharendijke 

(verzonden 26-11-2018);

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten 
door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende 

wegen:Burgh-Haamstede,Torenweg naar het pand 
Vuurtoren 1, van 6 november 2018 tot en met 01 juli 2019;

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester: 

• Het organiseren van een kerstmarkt en Dickensdagen te 
Zierikzee op 21 en 22 december 2018 van 09.00 tot 17.00 uur 
en op 27 en 28 december 2018 van 10.00 tot 19.00 uur;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding 
Hatfieldpark te Zierikzee op 5 januari 2019 van 19.00 tot 
21.00 uur;

• Het organiseren van een winterfair Borrendamme 6 te 
Zierikzee op 15 december 2018 van 11.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van een Nieuwjaarsduik strandje 
Nieuwendijk te Ouwerkerk op 1 januari 2019 van 14.00 tot 
15.00 uur;

• Het organiseren van een winterfair Markt te Brouwershaven 
op 29 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur;

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

Digitaal indienen beroep en verzoek 
om voorlopige voorziening:
U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift 
indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze 

voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. 

Bezwaar indienen
Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in 
kunt dienen, kunt u dit doen binnen 6 weken na de datum van 
verzending van het betreffende besluit. Dit kunt u digitaal doen 
via onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl. Door 
het correct invullen van het formulier bevat het bezwaarschrift 
automatisch de benodigde gegevens.
U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons 
college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet 
ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener
• de dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht
• de gronden van het bezwaar
Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling 
nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u 
daarover nader berichten. 

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
 24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL


