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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.

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

Raadsinformatiebijeenkomst 
herijking Minimabeleid 
Op maandag 10 december om 19.30 uur is er een 
raadsinformatiebijeenkomst over de herijking van het 
minimabeleid binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het huidige 
minimabeleid, de ontwikkelingen en het plan van aanpak van 
de herijking. Iedereen is van harte welkom de bijeenkomst in 
kamer 1.30 bij te wonen.

Besluit ambtshalve 
opschorting bij houding 
persoonslijst 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon met 
onbekende bestemming is vertrokken. Op grond van artikel 
2.22,|id 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 : Jansen, Esther Base Elizabeth
Geboortedatum : 18 augustus 1963
Adres : Keetenstraat 10, 4301 WB Zierikzee
Datum opschorting : 24 oktober 2018
Datum besluit : 26 november 2018

NAAM : van den Boogert, Anna Maria
Geboortedatum : 09 februari 1960
Adres : Hofplein 3,4307 BK Oosterland
Datum opschorting : 24 oktober 2018
Datum besluit :  26 november 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.

Hasan Aswad en Nova 
Berrevoets, prijswinnaars... 
Hasan Aswad en Nova Berrevoets 

prijswinnaars Week van de opvoeding
Een zwemkaart voor 12 keer zwemmen bij Laco. Die ontvingen 
Hasan Aswad en Nova Berrevoets voor hun deelname aan een 
aantal activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding (1 tot en 
met 7 oktober). Maandag 3 december ontvingen ze deze prijs 
uit handen van wethouder Ankie Smit. 

De Week van de Opvoeding is een initiatief van de gemeente 
Schouwen-Duiveland, GGD Zeeland en SMWO en biedt 
een breed scala aan activiteiten voor ouders, opvoeders en 
voor jongeren zelf. Dit keer gebeurde dat onder het motto 
Opvoeden is samenspel. Wie aan meerdere activiteiten 
meedeed maakte kans op een prijs in de vorm van een 
zwemkaart van sportcentrum Laco. Deze keer waren dat Hasan 
en Nova. 

Fonds van kazernering 
De commissie van beheer van het Fonds van Kazernering 
vergadert op donderdag 13 december in het gemeentehuis, 
kamer 1.33, aanvang: 16.00 uur. De agenda vermeldt de 
vaststelling van de rekening over 2014 met de balans en de 
bestuursverkiezing. De commissieleden M.R. de Pagter-ten Kate 
en H. Uil treden af. Beiden zijn herkiesbaar. Deze vergadering is 
openbaar. De vergaderstukken liggen ter inzage in de hal van 
het gemeentehuis.

Beschikbare 
standplaatslocaties 
In de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente 
Schouwen-Duiveland 2018 zij er diverse locaties vastgesteld 
waar het mogelijk is om een standplaats in te nemen.
Met ingang van heden zijn de volgende standplaatslocaties 
beschikbaar:

Standplaatsen voor de verkoop van (consumptie)goederen
• Brouwershaven, Markt, alle dagen van de week (behalve 

de woensdag en maandagen in juli, augustus en eerste 
gedeelte september);

• Bruinisse, Kerkplein, maandag, dinsdag en zaterdag;
• Burgh-Haamstede, parkeerterrein Kriekemeet, alle dagen 

van de week;
• Burgh-Haamstede, parkeerterrein Leliendaleweg, maandag, 

dinsdag en donderdag;
• Dreischor, Mr. P. Moggestraat, maandag, dinsdag, woensdag, 

vrijdag en zaterdag;
• Nieuwerkerk, parkeerterrein Dorpshuis, maandag tot en met 

vrijdag;
• Oosterland, parkeerterrein Dr. Schutterstraat, maandag, 

dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag;
• Oosterland, Markt, alle dagen van de week;
• Oosterland, Weg van de Buitenlandse Pers, alle dagen van de 

week;
• Ouwerkerk, Ring, alle dagen van de week;
• Renesse, hoek Zeeanemoonweg- de Zoom, alleen voor 

kramen of tafels toegankelijk, van 01 januari tot Pasen alle 
dagen van de week, daarna alle dagen van de week tot 
Hemelvaartsdag. Van juli tot met eerste weekend van 
september op maandag, dinsdag en woensdag met 
dien verstande dat de standplaats op de woensdag 
pas ingenomen mag worden na sluitingstijd van de 
seizoensmarkt;

• Scharendijke, parkeerterrein Dijkstraat, alle dagen van de 
week;

• Zierikzee, parkeerterrein Scheldestraat op maandag en 
woensdag;

• Zierikzee, Havenplein, culinaire standplaats in de periode 
van 01 april tot 01 november;

• Zierikzee, parkeerterrein Schelphoekstraat, maandag 
(behalve in de periode van 1 juni tot en met 30 september), 
dinsdag, woensdag, vrijdag (behalve in de periode van 1 juni 
tot en met 30 september) en zaterdag;

• Zonnemaire, Breekveld/Oprit, maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag.  

Culinaire standplaats
In de omgeving van de muziektent, op het Havenplein te 
Zierikzee, is er een culinaire standplaatslocatie gecreëerd. Voor 
deze standplaats zijn de volgende criteria van toepassing:

De kraam of wagen past in de omgeving en heeft een 
authentieke uitstraling. Op de standplaats worden 
streekproducten of ijs aangeboden in de periode van 1 april tot 
1 november, met uitzondering van de donderdagen. Het mag 
geen vis- of groentekraam zijn met een volledig breed aanbod.
Informatie

Niet elke standplaatslocatie beschikt over een gemeentelijke 
stroomvoorziening. Wilt u weten of de door u gewenste 
standplaatslocatie neemt u dan contact op met mevrouw 
M. Stoel, bereikbaar van maandag tot en met donderdag via 
telefoonnummer (0111) 452 302.

Voor verdere informatie omtrent standplaatsen en voor het 
indienen van een aanvraag standplaatsvergunning kunt u 
terecht op onze website.

Ook tijdens de winter veilig op 
weg! 
De samenwerkende wegbeheerders in de provincie Zeeland 
doen er alles aan om bij (voorspelde) gladheid de doorgaande 
routes te strooien en begaanbaar te houden.

Op www.zeeland.nl/gladheid kunt u zien welke routes 
de samenwerkende partners strooien. Op www.
schouwen-duiveland.nl (in het zoekvenstertje invullen; 
gladheidsbestrijding en strooiroutes) kunt u zien welke routes 
binnen de bebouwde kom door de gemeente Schouwen-
Duiveland worden gestrooid.

Graag geven we u een aantal tips zodat u, ook bij winterse 
omstandigheden, veilig de weg op kunt.

Ga goed voorbereid op weg
• Houd de weersverwachting en verkeersinformatie extra 

goed in de gaten.
• Pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan; rijd voorzichtig, 

minder uw snelheid, wissel niet onnodig van rijstrook en 
houd voldoende afstand.

• Houd rekening met een langere reistijd en vertrek eventueel 
eerder van huis.

• Maak ruimte voor strooiwagens en sneeuwschuivers.

Automobilisten
• Zorg ervoor dat uw banden genoeg profiel hebben.
• Pas uw snelheid aan en rijd niet te dicht op uw voorganger.
• Rem en stuur gedoseerd en rustig.
• Zet bij het parkeren de auto nooit op de handrem, het 

kabeltje kan bevriezen.
• Laat eventueel winterbanden onder uw auto monteren.

Fietsers
• Rijd door verse sneeuw, daar hebben uw banden meer grip.
• Zet uw zadel lager zodat u met uw voeten bij de grond kunt.
• Met zachte banden heeft u wat meer grip, dus laat wat lucht 

uit uw banden lopen.
• Hang uw tas niet aan het stuur en zorg bij fietstassen voor 

een goede verdeling van het gewicht.
• Fiets niet langs de rand van de weg; daar hopen sneeuw en 

ijs zich juist op en is het extra glad.

Voetgangers
• Draag schoenen of laarzen met goede zolen.



• Nog niet genoeg grip? Gebruik dan anti-glij-ijzers.
• Voor meer grip kunt u ook oude grove sokken om uw 

schoenen aantrekken.
• Gladde zolen kunt u ruwer maken met grof schuurpapier.
• Loop niet met uw handen in uw zakken; als u valt kunt u 

uzelf niet opvangen.

Vragen?
Hebt u vragen of een melding over de gladheidsbestrijding? 
Neem dan contact op met onze Servicelijn. Dat kan via onze 
website – www.schouwen-duiveland.nl – of door een WhatsApp 
bericht naar 06 10 11 51 63 te sturen. Natuurlijk kunt u onze 
Servicelijn op werkdagen ook bellen via telefoonnummer 
(0111) 452 111.

Wet Milieubeheer 
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 snoei- en takkenafval Trambaan 21 te 

Sirjansland;
• Het verbranden van snoei- en takkenafval Lageweg 3a te 

Burgh-Haamstede.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het bouwen van schuilstallen voor paarden Dapperweg 19a 

te Burgh-Haamstede op 25-11-2018;
• Het bouwen van een tuinkamer Markt 5 te Brouwershaven 

op 26-11-2018;
• Het bouwen van een aparthotel Noordstraat te Burgh-

Haamstede op 23-11-2018;
• Het bouwen van een woning Populierenlaan (2) te Burgh-

Haamstede op 26-11-2018;
• Het plaatsen van een geluidsscherm Polderweg 5 te 

Nieuwerkerk op 27-11-2018;
• Het realiseren van een uitrit Zeeasterstraat 1 te Nieuwerkerk 

op 27-11-2018;
• Het verbouwen van een restaurant en woning 

Elkerzeeseweg 55a te Scharendijke op 28-11-2018;
• Het vervangen van de voorpui Hoofdpoortstraat 33 te 

Zierikzee op 28-11-2018;
• Het plaatsen van een hoge poort Laone 1 te Renesse op 29-

11-2018;
• Het plaatsen van lichtmasten Duinwegje 28 te Burgh-

Haamstede op 29-11-2018;
• Het uitbouwen van een recreatiewoning Hoogenboomlaan 

7a 0039 te Renesse op 29-11-2018;
• Het kappen van een boom Slingerbos 5 te Brouwershaven 

op 29-11-2018;
• Het vervangen van raamkozijnen en deuren Dauwnetelpad 6 

te Scharendijke op 01-12-2018;
• Het plaatsen van een dakkapel Dauwnetelpad 6 te 

Scharendijke op 01-12-2018;

• Het plaatsen van een tuinhuis Mastgatstraat 100 te Zierikzee 
op 01-12-2018.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens 
artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Het uitbreiden van een parkeerterrein Boutlaan 1b te 

Scharendijke.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van maandag 10 december 
2018 tot en met maandag 21 januari 2019 ter inzage in het 
gemeentehuis te Zierikzee.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder 
schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden 
ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via 
telefoonnummer (0111) 452 252.

C. 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 zes weken:
• Voor het verbouwen van een woning Rampweg 32 te 

Noordwelle ontvangen op 12 november 2018;
• Voor het inpandig verbouwen en aanbrengen gevelreclame 

Duinzoom 1 te Renesse ontvangen op 3 oktober 2018;
• Voor het plaatsen van zonnepanelen Hofferstraat 36 te 

Zierikzee ontvangen op 12 oktober 2018;
• Voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor 

Gouwepoort (3) te Zierikzee ontvangen op 1 oktober 2018.

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

D. Verleende omgevingsvergunningen
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het verbouwen van een hotel met restaurant 

Hoofdpoortstraat 2 te Zierikzee.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 10 december 2018 tot en met maandag 
21 januari 2019 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu, na 
telefonische afspraak (0111) 452 252. 

Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen 

6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
(dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 10 december 
2018 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda 
door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen 

de ontwerpbeschikking.
• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van 
kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt 
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

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. 
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