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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.

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.

Deel uw ervaring met de Wmo 
aanmelding!
We zijn benieuwd naar uw ervaring met de aanmelding voor 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe bent u in 
contact gekomen met de gemeente, hoe verliep dat contact en 
hoe heeft u het proces als geheel ervaren? Misschien heeft u 
zelfs tips voor ons!

Wie zoeken we? 
Hebt u weleens een Wmo aanmelding gedaan voor uzelf 
of voor iemand in uw omgeving? Dan gaan we graag met 
u in gesprek om te horen wat uw ervaringen met de Wmo 
aanmelding zijn. De gesprekken vinden plaats tijdens de 
zogenaamde klankbordgroep bijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken. 
Dit doen we om onze dienstverlening beter af te stemmen 
op de behoefte van u als inwoner of / gebruiker. De leden 
van de klankbordgroep worden op de hoogte gehouden 
van de stappen die de gemeente aan de hand van hun input 
onderneemt.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zullen in de avond plaatsvinden en duren 
niet langer dan twee uur. Het aantal bijeenkomsten hangt 
van de behoefte en de hoeveelheid onderwerpen. Geeft u uw 
mening? Dan zorgen wij voor koffie en thee met wat lekkers. 

Aanmelden
Hebt u ervaring met Wmo aanmelding en wilt u ons daar meer 
over vertellen? Meld u dan aan voor de klankbordroep Wmo. 
Om u aan te melden of bij eventuele vragen, kunt u contact 
opnemen met Olga Riazanova: 
e-mail adres: olga.riazanova@schouwen-duiveland.nl 

Graag ontvangen we bij uw aanmelding voor klankbordgroep 
de volgende gegevens:
• Uw voor- en achternaam
• Uw leeftijd
• Of de Wmo aanmelding voor uzelf is geweest of voor iemand 

anders
• Waarom u lid wil worden van de klankbordgroep Wmo
• Alle overige informatie die u relevant vindt.

Militaire oefening  
5 tot en met 7 februari 2019 
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.

Oproep Welstands- en 
Monumentencommissie
Helpt u ons eiland ‘mooi’ te maken en te houden?

Bent u een inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland 
en voelt u zich betrokken bij alles wat er in de fysieke 
leefomgeving gebeurt? Heeft u affiniteit met bouwen en het 
lezen van tekeningen? Dan bent u wellicht het nieuwe burgerlid 
van de Welstands-/monumentencommissie.

Om de betrokkenheid van inwoners bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, bouwzaken en monumenten te vergroten 
maakt de gemeente Schouwen-Duiveland al een aantal 
jaar gebruik van een burgerlid voor de Welstands-/
monumentencommissie. We zoeken daarvoor een 
onafhankelijk iemand met kennis van en vooral ook 
enthousiasme voor ruimtelijke ontwikkelingen, bouwzaken, 
welstand en monumenten.

Als lid van de Welstands-/monumentencommissie toetst u 
bouwplannen aan de eisen van welstand en monumentenzorg 
en adviseert u het gemeentebestuur daarover. U doet dit samen 
met de voorzitter en de monumentengedelegeerde. Naast de 
toetsing bewaakt u ook het proces van advisering.

Voor deze functie denken we aan een Schouwen-Duivelander:
• met affiniteit voor de gebouwde omgeving op  

Schouwen-Duiveland;
• die bouwkundige tekeningen kan lezen;
• die communicatief is;
• die integriteit hoog in het vaandel heeft staan en een 

onafhankelijk oordeel kan geven.
Dit laatste betekent dat u niet namens een belangvereniging 
mag optreden, niet voor het gemeentebestuur werkt of lid mag 
zijn van de gemeenteraad.

De Welstands-/monumentencommissie vergadert op 
maandagen volgens een vast rooster. Benoeming voor de 
commissie is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar en 
per vergadering ontvangt u een vaste onkostenvergoeding.

Wilt u meer informatie over deze functie dan kunt u contact 
opnemen met Brenda Coolbergen (0111) 452 219 of  
Jeroen Dirksen (0111) 452 258. Bent u geïnteresseerd?  
Stuur dan uw gemotiveerde reactie uiterlijk 8 februari 2019 per 
e-mail naar brenda.coolbergen@schouwen-duiveland.nl.  
De kennismaking- en selectiegesprekken zullen daarna 
plaatsvinden op 18 februari 2019.

Raadsinformatiebijeenkomst 
deeltijdwonen
Op donderdag 31 januari a.s. is er om 21.00 uur een 
openbare raadsinformatiebijeenkomst over deeltijdwonen 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis. In juni 2018 heeft 
de gemeenteraad een amendement aangenomen om het 
deeltijdwonen (het gebruik van een reguliere woning als 
tweede woning) in de kernen te beperken en waar mogelijk 
te verminderen. Naar aanleiding van dit amendement 
stelt het college van Burgemeester en Wethouders de raad 
voor om een huisvestingsverordening vast te stellen met 
een vergunningstelsel voor deeltijdwonen. In het voorstel 
van het college komen alleen eigenaren van bestaande 
deeltijdwoningen voor een vergunning in aanmerking.  

Mensen die na invoering van de verordening nog een woning 
in de kernen willen kopen, krijgen geen toestemming meer om 
deze als tweede woning te gebruiken. In het buitengebied blijft 
deeltijdwonen wel toegestaan.

De concept-huisvestingsverordening heeft eind vorig 
jaar ter inzage gelegen en in totaal 21 belanghebbenden 
hebben hierop een zienswijze ingediend. Tijdens de 
informatiebijeenkomst wordt de antwoordnotitie 
gepresenteerd waarmee het college op deze zienswijzen 
reageert, en wordt toegelicht hoe deze zienswijzen het voorstel 
van het college hebben beïnvloed. Na deze informatieavond 
is het aan de gemeenteraad om het voorstel voor de 
huisvestingsverordening verder te behandelen.

Belangstellenden zijn bij deze informatieavond van harte 
welkom en kunnen informatieve vragen stellen. Inspreken 
kan echter pas tijdens de commissievergadering, waarvoor de 
datum nog niet is vastgesteld. Via de vergaderkalender van 
de raad op de website van de gemeente kunt u de verdere 
besluitvorming volgen.

Voor vragen over dit bericht kunt u op donderdag en vrijdag 
contact opnemen met Pascale van der Wekken:  
telefoon (0111) 452 240,  
e-mail: Pascale.vander.Wekken@Schouwen-Duiveland.nl 
of bij afwezigheid met: Ellen Goossens,  
telefoon (0111) 452 129,  
e-mail: Ellen.Goossens@Schouwen-Duiveland.nl.

Annulering openbare 
themabijeenkomst 31 januari
Op donderdagavond 31 januari stond er van 19.30-20.30 uur 
een openbare themabijeenkomst over de herinrichting van 
de burgerzaal op de agenda van de gemeenteraad. Deze 
bijeenkomst is geannuleerd.

Kennisgeving vastgesteld 
bestemmingsplan 
‘Verkeersmaatregelen N57-N59’
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat het op 20 december 2018 vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Verkeersmaatregelen N57-N59’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1676.00232BphBU-VA01 van 28 
januari 2019 tot en met 11 maart 2019 ter inzage ligt. 

U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl en de website www.schouwen-duiveland.
nl. Ook ligt het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen 
in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan 
van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte 
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het 
bestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 
20.00 uur. 

Plan
Met het bestemmingsplan wordt het realiseren van diverse 
verkeersmaatregelen aan de N57 en N59 mogelijk gemaakt om 
de verkeersveiligheid te verbeteren.  
De maatregelen vinden plaats op 3 deellocaties:

• Deelgebied N57 Kraaijensteinweg: de aanleg van een 
rotonde ter hoogte van de kruising van de Kraaijensteinweg 
met de Daleboutsweg en de aanleg van een rotonde op de 
Kraaijensteinweg bij de afslag Westenschouwen.

• Deelgebied N57/N59 Serooskerke: de aanleg van een 
rotonde ter hoogte van de kruising N57 (Dammenweg) met 
de Stoofweg, de aanleg van een rotonde ten westen van de 
huidige aansluiting van de N57 op de N59.  
De N57 (Dammenweg) wordt doorgetrokken en zal daarbij 
het agrarisch gebied doorkruisen.
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• Deelgebied N59 Zwaardweg: de aanleg van een rotonde ter 
hoogte van de kruising Zwaardweg met de Boogerdweg en 
de N59. Ten zuiden van de Zwaardweg wordt grenzend aan 
het bestaande natuurgebied een perceel aangewend ten 
behoeve van natuurcompensatie. 

Reageren
Van 28 januari 2019 tot en met 11 maart 2019 kan beroep 
worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan 
worden ingesteld door iedere belanghebbende
• die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere 

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft 
kenbaar gemaakt;

• die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. 
U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor 
de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde 
site. 

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het 
indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een 
voorlopige voorziening – op grond van artikel 3.8 lid 5 van de 
Wet ruimtelijke ordening in werking op 12 maart 2019.

Zierikzee, 25 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het vestigen van een ijssalon Havenkade 2 te Bruinisse;
• Het vestigen van een autobedrijf De Lelie 2 0003 te 

Scharendijke;
• Het in gebruik nemen van een loods voor het uitsorteren van 

schaal- en schelpdieren Nieuwlandje 7 te Bruinisse;
• Het verwijderen van twee WKK’s en het wijzigen van 

hoeveelheden en soorten vloeibare mest Noord Hogeweg 
4a te Sirjansland;

• Het mobiel breken van puin Langeweg 2b te Bruinisse.

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 omzetten van de bestemming Agrarisch naar Wonen op 

adres Maatje Harings Jobsweg 8 te Oosterland;

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken zijn in 
te zien van maandag 28 januari 2019 tot en met maandag 11 
maart 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. 
Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien op 
www.schouwen-duiveland.nl.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het plaatsen van een schutting Dorpsweg 2 te Serooskerke 

op 15-01-2019;
• Het uitbreiden van de woning Omloopsweg 9 te Burgh-

Haamstede op 16-01-2019;

• Het vervangen van een dakkapel Scheepstimmerdijk 40 te 
Zierikzee op 16-01-2019;

• Het brand veilig gebruik Hogezoom 186 te Renesse op 17-
01-2019;

• Het vervangen van reclame Deltastraat 24 ter Nieuwerkerk 
op 17-01-2019;

• Het wijzigen van het gebruik Welleweg 17 te Dreischor op 
17-01-2019;

• Het plaatsen van een dakkapel Zeehondenplaat 13 te 
Zierikzee op 17-01-2019;

• Het bouwen van een woning Smientstraat (5) te Zierikzee op 
17-01-2019;

• Het vervangen van een luifel De Saele 1 te Oosterland op 
14-01-2019;

• Het vullen van de ontgrondingskuil Strandweg 1 te Bruinisse 
op 18-01-2019;

• Het vervangen van een kozijn Dorpsring 21 te Noordwelle 
op 20-01-2019;

• Het wijzigen van een overkapping naar verblijfsruimte Sint 
Domusstraat 19 te Zierikzee op 19-01-2019.

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 uitbreiden van de bestaande opslag Hoogenboomlaan 
42 te Renesse (verzonden 17-01-2019);

• Het plaatsen van een bijgebouw Oude Haven 39a te 
Zierikzee ( verzonden 17-01-2019);

• Het verbreden van een dakkapel Middenbank 1 te Zierikzee 
(verzonden 17-01-2019);

• Het vergroten van een recreatiewoning Hoogerwerfsweg 
“De Elf Boompjes” 88 te Bruinisse (verzonden 17-01-2019);

• Het plaatsen van zonnepanelen Burgemeester Gaststraat 20 
te Brouwershaven (verzonden 17-01-2019);

• Het plaatsen van een hoge poort Laone 1 te Renesse 
(verzonden 17-01-2019);

• Het aanbrengen van een geluidsscherm Polderweg 5 te 
Nieuwerker (verzonden 17-01-2019);

• Het bouwen van een schuilstal voor het hobbymatig 
houden van dieren Dapperweg 19a te Burgh-Haamstede 
(verzonden 17-01-2019);

• Het bouwen van een woning Laone 36 te Renesse 
(verzonden 18-01-2019);

• Het bouwen van een woning Populierenlaan 2 te Burgh-
Haamstede (verzonden 18-01-2019);

• Het bouwen van een overkapping Raveslootstraat 56 te 
Zierikzee (verzonden 22-01-2019);

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

RUD ZEELAND
Uitgebreide omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-
Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning 
gedeeltelijk hebben gewijzigd voor:

• De voorschriften met betrekking tot het inspecteren van de 
bedrijfsriolering te wijzigen voor het pand Deltastraat 47 te 
Zierikzee.

De vergunning ligt ter inzage vanaf 25 januari 2019 tot en 
met 4 maart 2019 bij de publieksbalie bij de RUD Zeeland, 
Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag 
van 12.00 tot 16.30 uur en bij de gemeente Schouwen-
Duiveland te Zierikzee in de leesruimte van het gemeentehuis.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over 
de ontwerpvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht 
hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die 
zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten 
opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen 
te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot 
en met 4 maart 2019 tegen de vergunningen beroep instellen 

bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West 
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. 

De vergunningen treden op 5 maart 2019 inwerking, tenzij 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling 
bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie 
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot  
mevr. P.C. Boogaard,  
telefoonnummer: +31(0)6 51200089,  
e-mailadres: pc.boogaard@rud-zeeland.nl

Overige vergunningen 
A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten 
door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod te Ouwerkerk, Weg van de 

Buitenlandse Pers (beide rijrichtingen) ter hoogte van het 
Watersnoodmuseum van 9.45 tot 10.45 uur op 1 februari 
2019.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van de avondvierdaagse Burgh-Haamstede 

van 18 juni tot en met 21 juni 2019 van 18.30 tot 21.30 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. 


