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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 10 januari 2019.

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

Nieuwjaarsreceptie dorpsraad 
Ellemeet 
Dorpsraad Ellemeet houdt haar nieuwjaarsreceptie op 
donderdag 17 januari om 21.00 uur, met eerst een 
vergadering vanaf 19.30 uur.

Themabijeenkomst inrichting 
Burgerzaal 
De gemeenteraad heeft ons de opdracht gegeven om een 
ontwerp te maken voor het herinrichten van de Burgerzaal. 
Op donderdagvond 31 januari organiseren we van 19.30 
tot 20.30 uur een thema-avond voor de gemeenteraad in de 
Burgerzaal in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Ook 
andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Tijdens deze avond inventariseren we onder de aanwezigen 
wat er nodig is op het gebied van bijvoorbeeld audio/video, 
opstelling et cetera om de Burgerzaal beter aan te laten sluiten 
bij de behoeften van de burgers en de raadsleden. Daarnaast 
kijken we ook of en hoe de zaal multifunctioneler gebruikt kan 
worden zodat de bezetting hoger wordt.

Het eindproduct van het totale proces is een ontwerp voor de 
inrichting van de Burgerzaal inclusief een kostenraming. Dit 
voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die daar een 
besluit over neemt. 

Afvalstoffenheffing 2019 
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op 
donderdag 20 december de nieuwe tarieven voor de 
afvalstoffenheffing vastgesteld. De tarieven bestaan uit een 
vast jaarbedrag en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze 
rolemmer laat legen of afval in een ondergrondse container 
stopt. U betaalt geen extra kosten voor het legen van uw 
GFT (groene) rolemmer of uw rolemmer voor plastic afval en 
drankkartons (met het oranje deksel).

Tarieven 2019
• vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons 

huishouden € 174,80
• vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons 

huishouden € 223,30
• bedrag per keer dat de grijze rolemmer geleegd wordt € 5,40
• bedrag per storting in een ondergrondse container € 1,35

Het vaste bedrag, dus € 174,80 of € 223,30, betaalt u in 2019. 
Daarnaast betaalt u in 2019 het bedrag voor het totaal aantal 
keer dat u in 2018 uw grijze rolemmer heeft laten legen of 
afval in de ondergrondse container heeft gestopt. Dit wordt 
verrekend met de aanslag gemeentelijke belastingen die u in 
februari ontvangt.

In februari 2020 betaalt u – naast het vaste bedrag voor 
datzelfde jaar – het bedrag voor de keren dat u in 2019 uw 
grijze rolemmer heeft laten legen of afval in de ondergrondse 
container heeft gestopt.

Mantelzorgcompliment 
Mantelzorgers verdienen een compliment voor de vaak 
jarenlange zorg voor iemand uit hun nabije omgeving. 
Dat kan een partner of een kind zijn, maar ook een ander 
familielid, een vriend(in), een buurman- of vrouw. Met het 
mantelzorgcompliment – een bedrag van € 75,00 – wil de 
gemeente laten zien dat ze de inzet van alle mantelzorgers 
bijzonder waardeert. Zonder de mantelzorgers zou de zorg in 
Nederland er anders uitzien. Krijgt of geeft u mantelzorg? Dan 
kunt u het mantelzorgcompliment bij de gemeente aanvragen. 
Als mantelzorger hoeft u niet persé op Schouwen-Duiveland te 
wonen. Maar degene aan wie u mantelzorg geeft, moet wel een 
inwoner van Schouwen-Duiveland zijn.

Aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment tot en met 28 februari 2019 
aanvragen via onze website www.schouwen-duiveland.nl 
(zoek op mantelzorgcompliment). Lukt het niet om dit via de 
computer aan te vragen? Bel dan naar (0111) 452 000 voor hulp.

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Folder ‘Mantelzorg… gewoon, maar ook bijzonder’
In Nederland is één op de drie volwassenen een mantelzorger 
en het aantal mantelzorgers neemt alleen maar toe. Mantelzorg 
is onmisbaar en enorm waardevol. Maar mantelzorg is ook 
ontzettend zwaar. Zeker in combinatie met werk en een 
gezin. Soms is het zo zwaar dat u wel wat ondersteuning kunt 
gebruiken. In de folder ‘Mantelzorg… gewoon, maar ook 
bijzonder’ leest u hoe dat kan.

Ook deze folder vind u op onze website (www.schouwen-
duiveland.nl) door te zoeken op ‘mantelzorg’.

Grondprijsbrief 2019 
Op 18 december 2018 heeft het college van burgemeester 
en wethouders de grondprijzen voor 2019 vastgesteld. Deze 
prijzen gelden vanaf 1 januari 2019.

Rectificatie 
voorbereidingsbesluit 
Noorderpolder II 
Het voorbereidingsbesluit Noorderpolder II is op 21 december 
2018 in werking getreden.

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 kerstbomen te Burgh Haamstede, 

Leliendaleweg 13.

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 wijzigen van het aantal standplaatsen van 15 naar 25 

standplaatsen Heuvelsweg 7 te Kerkwerve.

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken is 

in te zien van maandag 7 januari tot en met maandag 18 
februari 2019 op www.schouwen-duiveland.nl 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 uitvoeren van restauratiewerken aan de Plompe Toren, 

Koudekerkseweg 10 te Burgh Haamstede op 14-12-2018;
• Het optimaliseren van een strandovergang te 

Middenschouwen, kadastraal bekend sectie F, nummer 721 
op 14-12-2018;

• Het vervangen van kozijnen Haven Noordzijde 9 te 
Brouwershaven op 17-12-2018;

• Het realiseren van extra kantoorruimte Groene Weegje 27 te 
Zierikzee op 18-12-2018;

• Het kappen van bomen Heereweg 28 te Noordgouwe op 
18-112-2018;

• Het veranderen van een pui en realiseren ijssalon Havenkade 
(1) te Bruinisse op 19-12-2018;

• Het uitbreiden van een woning Lageweg 9 te Sirjansland op 
19-12-2018;

• Het plaatsen van zonnepanelen Burgemeester Gaststraat 20 
te Brouwershaven op 19-12-2018;

• Het uitbreiden van Foodcourt Hoogenboomlaan 42 te 
Renesse op 20-12-2018:

• Het uitbreiden van het restaurant Hoogenboomlaan 42 te 
Renesse op 20-12-2018;

• Het plaatsen van een nieuwe reclamezuil Techniekweg 2 te 
Zierikzee op 21-12-2018;

• Het vergroten van een recreatiewoning De Kure 11 te Burgh-
Haamstede op 21-12-2018;

• Het verbouwen van een recreatiewoning Hoogerwerfsweg 
“De elf Boompjes 88” te Bruinisse op 23-12-2018;

• Het aanpassen van een terras Nieuwe Haven 23 te Zierkizee 
op 24-12-2018;

• Het vervangen van het dak Donkerweg 66 te Schuddebeurs 
op 24-12-2018;

• Het wijzigen van een voorgevel Slotstraat 23 te Dreischor op 
26-12-2018;

• Het wijzigen van een voorgevel Korte Reke 9 te Renesse op 
26-12-2018;

• Het realiseren van een logiesfunctie Oude Haven 15 te 
Zierikzee op 27-12-2018.

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 omzetten van 5 niet-permanente standplaatsen naar 5 

permanente standplaatsen Heuvelsweg 7 te Kerkwerve.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien met ingang van maandag 7 januari 
tot en met maandag 18 februari 2019 via www.schouwen-
duiveland.nl 

Tijdens deze periode 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. 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 samenvoegen van twee woningen, plaatsen dakkapellen 
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en het bouwen van een berging op Dorpsstraat 4 te Ellemeet 
(verzonden 24-12-2018);

• Het verbouwen van een pand ten behoeve van een woning 
en winkelpand Korte St. Janstraat 2 0001 en Korte St. 
Janstraat 0002 te Zierikzee (verzonden 24-12-2018);

• Het bouwen van een woning Talingstraat 9 te Zierikzee 
(verzonden 24-12-2018).

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 kerstboomverbranding op 

Leliendaleweg 13 te Burgh-Haamstede op 5 januari 2019 van 
19.00 tot 22.30 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. 


