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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 20 december 2018. 

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

Besluit ambtshalve 
opschorting bijhouding 
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 : Lopes Reis Morgano, Mélanie
Geboortedatum : 12 oktober 1993
Adres : Magnoliastraal 17, 4306 AJ Nieuwerkerk
Datum opschorting : 31 oktober 2018
Datum besluit : 3 december 2018

NAAM : Ostalowski, Mateusz Andrzej
Geboortedatum : 23-07-1991
Adres : Noord Hogeweg 1b, 4308 NW Sirjansland
Datum opschorting : 31 oktober 2018
Datum besluit : 3 december 2018

NAAM : Nakamori, Sho
Geboortedatum : 12 september 1990
Adres : Noord Hogeweg 1b, 4308 NW Sirjansland
Datum opschorting : 31 oktober 2018
Datum besluit : 3 december 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.

Bekendmaking uitslag 
draagvlakmeting BIZ 
Bedrijvenpark Zuid Zierikzee 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de uitslag 
van de formele draagvlakmeting BIZ Bedrijvenpark Zuid 
Zierikzee negatief is. De uitslag voldoet niet aan alle drie de 
gestelde toetsen. Onderstaand de cijfers van de uitslag formele 
draagvlakmeting BIZ Bedrijvenpark Zuid Zierikzee.

Aantal bijdrageplichtigen (stembiljet ontvangen): 84
Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 69
Aantal retour ontvangen, maar vervallen verklaarde 
stembiljetten: 1

Toets 1:
Percentage uitgebrachte stemmen van de bijdrageplichtigen 
(exclusief ongeldige stembiljetten): 80,95%.
Toets 1 behaald: Ja.

Toets 2:
Percentage uitgebrachte ‘voor’ stemmen op totaal aantal 
uitgebrachte geldige stemmen: 51,47%.
Stemmen VOOR: 35
Stemmen TEGEN: 33
Toets 2 behaald: Nee.

Toets 3:
Verschil totale WOZ waarden: positief € 27.602.000,-.
Toets 3 behaald: Ja.
 
De op 25 oktober 2018 door de gemeenteraad van Schouwen-
Duiveland vastgestelde ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone 
gemeente Schouwen-Duiveland 2019’ treedt daarmee niet in 
werking. 

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het vergroten van een bedrijf Wilhelminaweg 6 te Renesse
• Het veranderen van een bedrijf Burghseweg 73 te Burgh-

Haamstede;
• Het vestigen van een bedrijf Burg. Boumanstraat 3 te 

Nieuwerkerk;
• Het uitbreiden van de opslagberging Hoogenboomlaan 42 

te Renesse.

Wijzigingsplan 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de volgende wijzigingsplannen van 17 december 
2018 tot en met 28 januari 2019 zijn in te zien op www.
schouwen-duiveland.nl 
Het plan betreft het wijzigen van:
• Het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen met 

de aanduiding “voormalig agrarisch bedrijf” Vissersweg 1 te 
Nieuwerkerk;

• Het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen 
met de aanduiding “voormalig agrarisch bedrijf” en het 
uitbreiden van de minicamping met 10 niet-permanente 
standplaatsen Dirksweg 3 te Brouwershaven;

• Het uitbreiden van de minicamping met 10 niet-permanente 
standplaatsen Zuidweg 38 te Zonnemaire.

Feestje voor vrijwilligers 
Vrijwilligers gemeentearchief bedankt! Maandagavond 10 december zijn de vrijwilligers van het gemeentearchief in het 
zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de al weer 22e jaarlijkse vrijwilligersavond.

Wethouder Ankie Smit kende de groepsprijs dit jaar toe aan een groep vrijwilligers die een bepaalde kwaliteit inzet bij hun 
werk. We hebben het dan over de groep ‘Speurneuzen’.  Deze vrijwilligers zoeken niet alleen in de studiezaal op internet, in 
publicaties, dossiers of kaarten. Ze zoeken ook thuis in naslagwerken en overleggen met familieleden of andere betrokkenen. 
Regelmatig gaan ze zelfs ter plekke kijken hoe de situatie is. Het zijn: Jan van Driel, Ingrid Krabbe, Joop van Loo, Date Mulder, 
Marijke Vael, Theo van Wijngaarden en Dries de Ruiter.

Truus Vijverberg en Huib Kesteloo ontvingen voor hun bijzondere bijdrage aan het gemeentearchief de prijs ‘Vrijwilliger van het 
Jaar 2018’. Zij werken al jaren samen om onze bronnen nader toegankelijk te maken. Het delen van hun kennis staat bij deze 
beide vrijwilligers hoog in het vaandel. Bij hen valt vooral de breedte van hun werk op: ze maakten kaarten, beschreven foto’s en 
werkten de laatste jaren aan het toegankelijk maken van bevolkingsregister van Ouwerkerk.

Graag feliciteert het gemeentebestuur de genoemden met hun prijzen. Het gemeentebestuur bedankt langs deze weg alle 
vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet, die voor het gemeentearchief van grote waarde is.

Gewijzigde openingstijden 
dinsdag 18 december 
Op dinsdag 18 december zijn de openingstijden gewijzigd in 
verband met een personeelsbijeenkomst. De Servicelijn, de 
receptie, de cluster Burgerzaken en het gemeentearchief zijn 
tot 14.30 uur geopend en telefonisch bereikbaar.

Na 14.30 uur kunt u uw vragen of meldingen via onze 
website www.schouwen-duiveland.nl of via WhatsApp 06 10 
11 51 63 aan ons doorgeven.

De overige organisaties die in het gemeentehuis gehuisvest 
zijn (waar onder GGD of SMWO), houden wel hun normale 
openingstijden.



De ontwerpwijzigingsplannen hebben ter inzage gelegen. 
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. 

Vanaf 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 
kan beroep worden ingesteld tegen de wijzigingsbesluiten. 
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn 
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek 
om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van 
voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 
3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 29 
januari 2019.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het verbouwen van een pand Poststraat 32 te Zierikzee op 

03-12-2018;
• Het plaatsen van een dakkapel Lange Reke 5c te Renesse op 

03-12-2018;
• Het aanleggen van een uitrit Rolleklootsedijk (2) te 

Nieuwerkerk op 03-12-2018;
• Het bouwen van een recreatiewoning Westerseweg (3-0043) 

te Burgh-Haamstede op 03-12-2018;
• Het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten, dakramen en 

voorzetwand Schuttershofstraat 7 & 9 Zierikzee op 04-12-
2018;

• Het plaatsen van een dakkapel Weeldeweg 20 te Burgh-
Haamstede op 04-12-2018;

• Het plaatsen van een dakkapel Hoogerwerfsweg “ De 
Tong” 92 te Bruinisse op 06-12-2018;

• Het plaatsen van een dakkapel Hoogerwerfsweg “ De Tong” 
54 te Bruinisse op 06-12-2018;

• Het verbouwen van een winkel en appartement Havenplein 
13 te Zierikzee op 07-12-2018;

• Het bouwen van een loods Zwaardweg 8 te Kerkwerve op 
08-12-2018;

• Het bouwen van een garage Noordzeelaan 40 te 
Scharendijke op 07-12-2018.

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 verbouwen van een woning Julianastraat 2 te 

Scharendijke ontvangen op 27 september 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 realiseren van een inrit Weststraat 7a te Burgh-

Haamstede (verzonden 04-12-2018);
• Het uitbreiden van een woning Hogezoom 19 te Burgh-

Haamstede (verzonden 05-12-2018);
• Het aanbrengen van een markies Meelstraat 24 te Zierikzee 

(verzonden 05-12-2018);
• Het kappen van een boom Ring tegenover nummer 33 te 

Dreischor (verzonden 06-12-2018);
• Het aanbouwen van een berging en vergroten dakkapel 

Noordzeelaan 38 te Scharendijke (verzonden 06-12-2018);
• Het bouwen van een tuinhuis Boeijesbosch 3 te Burgh-

Haamstede (verzonden 06-12-2018);
• Het realiseren van een dienstwoning Weeldeweg 4a te 

Burgh-Haamstede (verzonden 06-12-2018);
• Het aanbouwen van een veranda en bijkeuken Vrije 40 te 

Zierikzee (verzonden 06-12-2018);
• Het vervangen van de betonvloer in de kelder Ring 3 te 

Noordgouwe (verzonden 06-12-2018);
• Het aanbouwen van een serre Hogezoom 186 te Renesse 

(verzonden 06-12-2018);
• Het wijzigen van een verleende bouwvergunning voor een 

schuur Hogezoom 41 te Burgh-Haamstede (verzonden 07-
12-2018);

• Het vervangen van de voorgevel Hoofdpoortstraat 33 te 
Zierikzee (verzonden 07-12-2018);

• Het verbouwen van een berging Krepelstraat 15 en 15a te 
Zierikzee (verzonden 07-12-2018).

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

Overige vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van een muzikaal evenement Havenplein te 

Zierikzee op 25 mei 2019 van 13.00 tot 17.00 uur;
• Het organiseren van een filmavond Adriaanskerk te 

Dreischor op 8 februari 2019 van 19.30 tot 22.00 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


