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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.

Fijne en vooral veilige 
feestdagen! 
Fijne en veilige feestdagen, die wensen we u toe. Daar zetten 
we ons, samen met de politie, op verschillende manieren voor 
in. Zo krijgt u via verschillende kanalen tips over het veilig 
omgaan met vuurwerk. Verder worden er extra controles 
uitgevoerd en ondernemen we acties om schade door 
vuurwerk te voorkomen. Ook u kunt een belangrijke bijdrage 
leveren aan fijne en vooral veilige feestdagen voor iedereen.

Legaal of illegaal vuurwerk
Op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december kunt 
u legaal vuurwerk kopen bij een erkende handelaar of 
winkelier. Alleen met een vergunning van de gemeente 
mag een handelaar of winkelier legaal vuurwerk verkopen. 
Op de verpakking van vuurwerk staat aangegeven welke 
leeftijdsgrens ervoor geldt. Afhankelijk van het soort en 
hoeveelheid kruit, is de minimumleeftijd 12, 16 of 18 jaar. 
Helaas wordt er ook illegaal vuurwerk verkocht en afgestoken. 
Dit is niet alleen verboden maar zorgt jammer genoeg vaak 
voor ernstige verwondingen en vernielingen. Samen met u 
willen we dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. Vuurwerk 
afsteken mag van maandag 31 december 2018 18.00 uur tot 
dinsdag 1 januari 2019 02.00 uur. Wordt er legaal of illegaal 
vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat niet is 
toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Geef dit door via 112 of Meld Misdaad 
Anoniem (0800) 7000.

Vuurwerkafval? Voorzichtig opruimen!
Al dat feesten en vuurwerk levert ook de nodige rommel op. 
Behalve lege flessen en verpakkingen die relatief onschuldig 
zijn, is er ook afgestoken vuurwerk en - nog belangrijker – nog 
niet afgegaan vuurwerk. Vuurwerk kan nog na smeulen of 
alsnog afgaan, dus wees extra voorzichtig! Als u twijfelt gooi er 
dan eerst een emmer water overheen voordat u het opruimt. 
U kunt het vuurwerkafval daarna gelijk in de grijze rolemmer 
gooien. Zo helpt u ongelukken te voorkomen en starten we 
allemaal met een schoon en veilig 2019!

Illegale vuren
Jaarlijks worden op diverse plaatsen vuren gestookt. Wees u 
ervan bewust dat dit verboden is. Ook brengt het de nodige 
risico’s met zich mee, zowel voor omstanders als de omgeving. 
Vaak zorgt het stoken van vuren voor veel schade en rommel. 
Daarom wijzen we u er op dat de kosten hiervan worden 
daarom verhaald op de stokers.

En als de regels overtreden worden?
Regels worden helaas soms ook overtreden. Vooral tijdens 
de jaarwisseling kan dit grote risico’s en veel schade met zich 
meebrengen. Het OM heeft daarom besloten om tijdens deze 

periode streng en snel op te treden. Waar mogelijk wordt 
het snelrecht toegepast en begin januari 2019 staan speciale 
rechtszittingen gepland. Overtreders krijgen niet alleen een 
straf opgelegd, ze lopen ook het risico de kosten van eventuele 
schade te moeten vergoeden.

Bent u niet thuis tijdens de feestdagen? Inbrekers zijn altijd 
actief, dus
• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, ook 

als u even weggaat.
• Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op 

schemerschakelaar of bewegingssensor.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

Handen af van onze helpers
Strafbare feiten zoals belediging of mishandeling van 
bijvoorbeeld dienstdoende mensen van ambulance, brandweer, 
politie en gemeente worden extra zwaar aangepakt. De strafeis 
ligt dan ook 200 procent hoger. Het OM wil daarmee het signaal 
afgeven dat geweld niet wordt getolereerd.

Vitaal Schouwen-Duiveland 
met informatie over zorg en 
welzijn 
Begin december hebben veel Schouwen-Duivelanders het 
magazine Vitaal Schouwen-Duiveland in hun brievenbus 
gekregen. Vitaal Schouwen-Duiveland is een (bewaar)uitgave 
van Wereldregio en bevat veel informatie over zorg en welzijn. 
Hebt u Vitaal Schouwen-Duiveland niet ontvangen, dan kunt 
u een exemplaar ophalen bij de receptie in het gemeentehuis 
in Zierikzee. Ook bij een aantal huisartsenpraktijken liggen wat 
extra exemplaren. 

Geef uw reactie op het 
ontwerp omgevingsvisie 
landelijk gebied 
Het ontwerp omgevingsvisie landelijk gebied ligt nog tot en 
met 7 januari 2019 ter inzage. Wilt u uw reactie (zienswijze) 
op de visie meegeven aan de gemeenteraad? Maak dan een 
afspraak voor een mondelinge zienswijze of stuur uw reactie 
per brief. 

Informatiebijeenkomsten goed bezocht
Op 4 en 12 december hebben informatieavonden 
plaatsgevonden in het dorpshuis van Kerkwerve en het 
dorpshuis van Oosterland. Op beide avonden zijn ongeveer 45 
belangstellenden aanwezig geweest. Na een presentatie over 
de visie is er met de aanwezigen doorgepraat over de inhoud.

Op beide avonden is onder andere gesproken over de opgave 
om het landschap kleinschaliger te maken door beplanting op 
dijken, de strategie om een 1e stap te zetten in de opgave om 
energieneutraal te worden in 2040 door middel van zonne-
energie, het plan om te komen tot bufferen en beschikbaar 
maken van zoetwater voor de landbouw en hoe invulling te 
geven aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Graag uw reactie!
We informeren de gemeenteraad in algemene zin over wat we 
gehoord hebben tijdens de avond. Daarnaast informeren we 
hen over zienswijzen die we op het ontwerp ontvangen. Heeft 
u aandachtspunten die u mee wilt geven aan de gemeenteraad 
laat het ons dan uiterlijk 7 januari 2019 weten. U kunt uw 
reactie sturen aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk per 
post, ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 5555, 4300 JA 
Zierikzee. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via telefoonnummer (0111) 452 259. 

Vervolg
Alle reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die in 
het eerste kwartaal van 2019 de omgevingsvisie zal vaststellen.

Tegen de vastgestelde omgevingsvisie is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Bekendmaking 
voornemen voorbereiding 
bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw 
bestemmingsplan Dreef Bruinisse wordt voorbereid.

Het plan. Het plan voorziet met name in uitbreiding 
van Detailhandel aan de Dreef te Bruinisse. De huidige 
supermarkt wordt vergroot en er wordt nieuwbouw 
mogelijk gemaakt in ‘het Gat van Bru’. Daarnaast worden ook 
bouwmogelijkheden gerealiseerd aan de noordzijde van het 
huidige parkeerterrein van de supermarkt, ten behoeve van de 
vestiging van 2 detailhandelszaken. Twee woningen worden 
binnen het plangebied rechtstreeks toegestaan. Via een 
wijzigingsmogelijkheid kunnen op een later moment maximaal 
8 appartementen worden toegevoegd. De openbare ruimte 
wordt heringericht.

Reageren. Op dit moment ligt het bestemmingsplan voor 
bij de adviserende instanties. Nadat deze instanties hebben 
gereageerd en eventuele opmerkingen zijn verwerkt zal een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op 
het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen een zienswijze 
indienen. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan 
in de periode februari/maart 2019 ter inzage wordt gelegd. 
Als het plan ter inzage wordt gelegd dan vindt daarover een 
publicatie plaats in de Wereldregio, de Staatscourant en op 
onze website.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het veranderen van een bedrijf Kijkuitsedijk 3 te 

Zonnemaire.

Wijzigingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 
3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het 
geldende bestemmingsplan vast te stellen voor:
• Het toevoegen van een NED in de vorm van het repareren 

van auto’s en landbouwmachines in een bestaande schuur, 
op het adres Heuvelsweg 12 te Kerkwerve.

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien 
op www.schouwen-duiveland.nl van maandag 24 december 
2018 tot en met maandag 4 februari 2019. Tijdens deze 
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak 
om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u 
bellen naar (0111) 452 252. 

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het brandveilig gebruik Duinzoom 1 te Renesse op 10-12-

2018;
• Het bouwen van 2 tuinhuisjes Eikenmeet 8 te Renesse op 

10-12-2018;
• Het veranderen van een kap Hoogenboomlaan 50a 20SP te 

Renesse op 12-12-2018;
• Het aanbrengen van brandcompartimentering Vrijpoortje 2 

te Zierikzee op 13-12-2018;
• Het vervangen van reclame Deltastraat 24 te Nieuwerkerk op 

12-12-2018;
• Het verplaatsen van een buitenbar Hogezoom 169 te 

Renesse op 13-12-2018;
• Het plaatsen van een rookgasafvoer Pauwstraat 11 te 

Noordgouwe op 17-12-2018.
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Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. 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 verbouwen van een woning Klaproosweg 9 te Burgh-

Haamstede (verzonden 11-12-2018);
• Het verbouwen van een woning Oudeweg 1 te Kerkwerve 

(verzonden 12-12-2018);
• Het plaatsen van zonnepanelen Hofferstraat 36 te Zierikzee 

(verzonden 12-12-2018).;
• Het realiseren van een uitrit Zeeasterstraat 1 te Nieuwerkek 

(verzonden 13-12-2018);
• Het bouwen van een woning Akker 37 te Oosterland 

(verzonden 13-12-2018);
• Het bouwen van een bedrijfshal met kantoor Gouwepoort 3 

te Zierikzee 9verzonden 14-12-2018);
• Het brandveilig gebruik Gouwepoort 3 te Zierikzee 

(verzonden 14-12-2018).

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

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

Zierikzee, Havenpark Noordzijde, 17 augustus 2019 van 
07:00 uur tot 20:00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende 
wegen: Op 3 mei 2019 van 08:00 uur tot 18:00 uur; 
Westenschouwen, Westenschouwenseweg en de Lageweg 
vanaf de Kruising met de Westenschouwenseweg tot aan 
camping de Meypacht.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het plaatsen van een ijsbaan Havenplein te Zierikzee van 8 

februari tot 2 maart 2019 van 09.00 tot 22.00 uur;
• Het realiseren van een ijsbaan strandclub Zee Strand 

Brouwersdam 2 te Scharendijke van 17 december 2018 tot 
en met 6 januari 2019 van 10.00 tot 22.00 uur;

• Het organiseren van carbid schieten Nieuwe Bosweg te 
Oosterland op 31 december 2018 van 11.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Havenplein te 
Zierikzee op 17 augustus 2019 van 10.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van een lentemarkt Lageweg hoek 
Steenweg te Westenschouwen op 3 mei 2019 van 10.00 tot 
17.00 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. 


