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Week 3 • 2019

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 24 januari.

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

Programma herdenking 
Watersnoodramp  
vrijdag 1 februari 
09.30 uur  ontvangst in Watersnoodmuseum
09.45 uur gezamenlijk lopen naar Watersnoodmonument
10.00 uur  kranslegging bij het Watersnoodmonument naast de  
  caissons in Ouwerkerk ter nagedachtenis aan alle   
  slachtoffers van de watersnoodramp op Schouwen- 
  Duiveland.

• Kranslegging door het college van B&W
• Kranslegging/bloemlegging door aanwezigen
• Toespraak door burgemeester Gerard Rabelink
• Bijdrage door Ruben Verton
• Blazen Taptoe
• Een minuut stilte
• Zingen Wilhelmus, coupletten 1 en 6

Muzikanten van Oosterlandse Fanfare verlenen medewerking 
aan de plechtigheid.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel 
samenzijn in het Watersnoodmuseum.

Militaire oefening 5 tot en met 
7 februari 
Van dinsdag 5 tot en met donderdag 7 februari houdt de 
Koninklijke Landmacht een militaire oefening op Goeree-
Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Tijdens deze kunt u militaire voertuigen op de openbare 
weg zien rijden. Ook kunt u militairen te voet op het strand 
tegenkomen.

Besluit ambtshalve 
opschorting bijhouding 
persoonslijst 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen met 
onbekende bestemming zijn 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 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 
waarop het voornemen tot ambtshalve opneming van de 
gegevens aan betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan.

NAAM : De Ruiter, Johan
Geboortedatum : 20 juli 1983
Adres : Volkerakstraat 36, 4301 XS Zierikzee
Datum opschorting : 21 november 2018

NAAM : De Ruiter, Cornelis
Geboortedatum : 20 juli 1983
Adres :  Volkerakstraat 36, 4301 XS Zierikzee
Datum opschorting : 21 november 2018

NAAM : van der Velde, Dick Maurice
Geboortedatum : 28 december 1973
Adres : Ring 22, 4328 AG Burgh-Haamstede
Datum opschorting : 27 november 2018

NAAM : Weise, Stefan
Geboortedatum : 14 februari 1983
Adres : Jan Willem Frisoweg 23, 4325 AC Renesse
Datum opschorting : 2 november 2018

NAAM : van der Gond, Petrus Paulus Pierre
Geboortedatum :  06 december 1964
Adres : Schoolstraat 14, 4327 AC Serooskerke
Datum opschorting : 9 november 2018

NAAM : van Loenhout, Peter
Geboortedatum : 03 december 1964
Adres : Nieuwlandje 3, 4311 CZ Bruinisse
Datum opschorting : 31 oktober 2018

NAAM : El Marmadi, Mohammed
Geboortedatum : 01 juni 1984
Adres : Dolfijnstraat 8, 4306 CZ Nieuwerkerk
Datum opschorting : 6 november 2018

NAAM : van Ark, Reintje
Geboortedatum : 09 februari 1966
Adres : Dolfijnstraat 8, 4306 CZ Nieuwerkerk
Datum opschorting : 6 november 2018

NAAM : Wallengren, Karl Thore Albert
Geboortedatum : 10 februari 1990
Adres : Nieuwe Bogerdstraat 37, 4301 CW   
  Zierikzee
Datum opschorting : 6 november 2018

NAAM : Nazaruk, Mariusz Bogdan
Geboortedatum : 28 mei 1982
Adres : Havenplein 6, 4301 CB Zierikzee
Datum opschorting : 27 november 2018

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken na de datum van 
bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit 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.

Meer geld voor aanpak van 
onderwijsachterstanden 
Meer uren voor voorschoolse educatie van peuters met een 
taalachterstand in 2020 en een nieuwe subsidieregeling 
voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Dat 
zijn de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe 
onderwijsachterstandenbeleid dat de gemeente op dit 
moment ontwikkelt. Voor het uitvoeren van dit beleid krijgt de 
gemeente structureel meer geld van het rijk.

Meer uren, meer activiteiten
Het aanpakken van onderwijsachterstanden bij kinderen is niet 
nieuw. Dit gebeurde in de afgelopen jaren ook al. Het nieuwe 

beleid, waaraan de gemeente nu werkt, richt zich met name op: 
• Het aanbieden van voorschoolse educatie voor 

peuters met een taalachterstand. Hiervoor komen in 
2020 meer uren (16 uur) beschikbaar. Via een speciaal 
taalontwikkelingsprogramma wordt gewerkt aan het 
zoveel mogelijk wegwerken van taalachterstand vóórdat de 
kinderen naar de basisschool gaan. 

• Het aanbieden van activiteiten voor kinderen tot 12 jaar met 
een taalachterstand.

• Het maken van afspraken met kinderopvang en 
basisonderwijs over voor- en vroegschoolse educatie. 

Voor de voorschoolse educatie en voor reguliere peuteropvang 
komt er vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling. 
Tegelijkertijd komt er ook méér rijksgeld voor het 
tegengaan van onderwijsachterstanden. Voor 2019 krijgt 
de gemeente € 293.186. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe 
onderwijsachterstandenbeleid werkt de gemeente samen 
met kinderopvang, basisonderwijs, jeugdgezondheidszorg en 
bibliotheek. De bedoeling is dat dit nieuwe beleid nog voor de 
zomer van 2019 wordt vastgesteld. 

Tijdelijke Subsidieregeling 
Maatschappelijk Deelnemen 
De Tijdelijke Subsidieregeling Maatschappelijke Deelnemen 
Schouwen-Duiveland 2019 is een regeling voor het subsidiëren 
van laagdrempelige activiteiten (projectsubsidie) voor mensen 
met een lichamelijke, mentale of sociale beperking. Deze 
regeling is een aanvulling op de bestaande subsidieregelingen 
van de gemeente en is bedoeld om het risico op een sociaal 
isolement van deze groep te beperken. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft deze regeling dinsdag 11 
december 2018 vastgesteld.

Vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, stads-, dorps- en wijkraden 
kunnen van deze regeling gebruik maken. Als voorwaarde 
hiervoor geldt dat er geen andere subsidiemogelijkheden 
zijn voor het aanbieden van toegankelijke activiteiten voor 
deze doelgroep. Een andere voorwaarde is dat afstemming 
wordt gezocht met de desbetreffende stads-, dorps- of 
wijkraad en dat er een activiteitenplan voor 2019 wordt 
opgesteld. Ook zorgaanbieders die in 2016 subsidie voor 
zorginfrastructuur kregen kunnen een beroep op doen op 
deze subsidiemogelijkheid, mits de activiteit op (minimaal) één 
locatie op Schouwen-Duiveland wordt gehouden. 

Voor meer informatie zie: www.schouwen-duiveland.nl en zoek 
op: tijdelijke subsidieregeling maatschappelijk deelnemen.

Overlast door houtrook 
In de winter wordt de houtkachel vaker gestookt. Door 
de houtverbranding kan er veel extra fijnstof in de lucht 
terechtkomen. Deze stoffen zijn slecht voor mens en milieu. 

Vooral kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, 
ouderen, kinderen en mensen met een hart- en vaatziekte 
krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze 
mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of 
krijgen een verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen 
kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is. 

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een 
houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. 
De eigen woning zo afsluiten dat de rook niet binnendringt, is 
onmogelijk. En onwenselijk, want ventileren is juist nodig om 
de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden. Bij mistig 
weer blijft rook bovendien langer hangen, de kans op overlast is 
voor die inwoners op zo’n moment nog groter. U kunt rekening 
houden met uw omgeving als u hout stookt door droog en 
onbehandeld hout te gebruiken.



Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het uitbreiden van het restaurant Hoogenboomlaan 42 te 

Renesse;
• Het bouwen van een loods Kijkuitsedijk 3 te Zonnemaire;
• Het tijdelijk opslaan van paardenmest aan de Lagezoom te 

Noordwelle, kadastraal bekend Westerschouwen, sectie H, 
nummer 1032.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het bouwen van een schuur annex berging Dulve 48 te 

Zierikzee op 05-01-2019;
• Het plaatsen van een bijgebouw Nieuwe Haven 39 te 

Zierikzee op 08-01-2019;
• Het bouwen van een schuur Zandweg 15 te Kerkwerve op 

09-01-2019;
• Het verbouwen van een restaurant Kraaijensteinweg 162 te 

Burgh-Haamstede op 09-01-2019;
• Het bouwen van een woning Hoge Hilleweg (39) te Burgh-

Haamstede op 09-01-2019;
• Het plaatsen van een antennemast voor telecommunicatie 

Verseputseweg (sportveld) te Kerkwerve op 09-01-2019;
• Het plaatsen van lichtmasten Duinwegje 28 te Burgh-

Haamstede op 09-01-2019.

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 te Noordwelle, Lokkershofweg 4.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien van maandag 21 januari tot en met 
maandag 4 maart 2019 via www.schouwen-duiveland.nl

Tijdens deze periode 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 plaatsen van een aanbouw Karnemelksvaart 14 te 

Zierikzee (verzonden 08-01-2019);
• Het plaatsen van een plaquette in drie delen Kerkplein 1 te 

Zierikzee (verzonden 08-01-2019);
• Het plaatsen van een publieksframe Grevelingendam-

Strandweg te Bruinisse (verzonden 08-01-2019);
• Het kappen van een boom (eik molen Windlust) Slingerbos 5 

te Brouwershaven (verzonden 10-01-2019).

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

Overige vergunningen
Het organiseren van een militaire oefening in de periode van 
5 tot en met 7 februari 2019; militairen verplaatsen zich met 
voertuigen over de openbare weg op Schouwen-Duiveland 
en zullen zich te voet over het strand verplaatsen van 
Grevelingendam naar Ouddorp.

A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van Aemstie Alive 2019 Daleboutsweg 9 te 

Burgh-Haamstede van 24 januari 2019 tot en met 27 januari 
2019.

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!
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