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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.

Vacaturemarkt BIZ Renesse 
zaterdag 16 februari 
Ben jij op zoek naar een baan? Bezoek dan op zaterdag 
16 februari de vacaturemarkt in Renesse. Verschillende 
ondernemers en bedrijven staan voor je klaar om je te 
informeren.

Er zijn veel mogelijkheden! Bijvoorbeeld voor:
• Hoveniers
• Winkelmedewerkers
• Horecamedewerkers
• Technisch personeel

De vacaturemarkt is van 12.00 - 17.00 uur in het dorpshuis van 
Renesse (Zeeanemoonweg 1). Meer weten? Kijk dan op www.
renesseaanzee.nl.

Kennisgeving gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan 
Hatfieldpark Zierikzee 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat het op 24 januari 2019 vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Hatfieldpark Zierikzee’ met het 
identificatienummer NL.IMRO.1676.00233BphZZ-VA01 van 4 
februari 2019 tot en met 18 maart 2019 ter inzage ligt. 

U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook ligt het in deze periode in de hal van het gemeentehuis, 
waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis 
kunt inzien.

Het plan
Dit bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling 
voor de realisatie op het Hatfieldpark in Zierikzee van een 
nieuw en toekomstgericht schoolgebouw dat naast de hier al 
gevestigde school voor voortgezet onderwijs Pieter Zeeman 
en de Campus Cultura ook onderdak gaat bieden aan een 
onderwijsexpertisecentrum (een samenwerkingsverband 
tussen het speciaal onderwijs van Sbo de Meie, het 
hoogbegaafden onderwijs Vitruvio, de buitenschoolse 
opvang en de peuterobservatiegroep). Deze ontwikkeling is 
met name van groot belang voor het behoud van goede en 
volwaardige schoolvoorzieningen voor het voortgezet en 
speciaal onderwijs op Schouwen-Duiveland. Onderwijs op 
maat en nabij thuis en een aantrekkelijk, kwalitatief goed en 
gevarieerd onderwijsaanbod dragen bij aan een goed woon- en 
leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 oktober tot en met 
19 november 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen 
zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het 
raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin wordt het 
besluit gemotiveerd.

Reageren
Van 4 februari tot en met 18 maart 2019 kan beroep worden 
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden 
ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze 
tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Verkiezingen leden van provinciale 
staten van Zeeland en  algemeen bestuur 
waterschap Scheldestromen
Stemmen bij volmacht 
Woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van provinciale staten van 
Zeeland en voor de leden van het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen. 

Volmacht
Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een 
andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de 
volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Een volmacht verlenen kan op 2 manieren, u kunt een schriftelijk een volmachtbewijs aanvragen of u kunt uw stempas/
kiezerspas overdragen aan een gemachtigde. Als u gaat stemmen neem ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs). Dit identiteitsbewijs mag niet meer dan vijf jaar verlopen zijn. 

Machtiging door schriftelijke aanvraag van volmachtbewijs
Bepalingen:
• Bij de cluster Burgerzaken zijn speciale aanvraagformulieren verkrijgbaar voor het verzoek om bij volmacht te mogen 

stemmen.
• Dit verzoek kunt u tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 indienen bij de gemeente waar u maandag 4 februari 2019 als kiezer 

bent geregistreerd.
• Hebt u al een kiezerspas of mag u per brief stemmen, dan kunt u geen verzoek indienen om te stemmen bij volmacht. 
• Degene die u machtigt moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
• Na goedkeuring van uw verzoek krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Met dit volmachtbewijs kan de gemachtigde 

voor u stemmen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.
• Als u aan iemand een volmacht hebt gegeven, dan mag u die volmacht niet intrekken en u mag zelf niet gaan stemmen.

Machtiging door overdracht van stempas of kiezerspas
Bepalingen:
• Als kiezer mag u iemand machtigen om voor u te stemmen als die persoon in dezelfde gemeente als kiezer staat 

geregistreerd. Dit kunt u doen door op de achterzijde van uw stempas/kiezerspas uw eigen handtekening te zetten. Ook 
de gemachtigde moet zijn handtekening zetten. Hierdoor wordt de stempas/kiezerspas een volmachtbewijs, waarmee de 
gemachtigde voor u kan stemmen. Het overdragen van de stempas/kiezerspas kan tot op de dag van de verkiezingen. 

• Als u iemand machtigt, moet u de gemachtigde een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven, deze kopie moet de 
gemachtigde tonen op het stembureau.

• Een volmacht die is gegeven door overdracht van de stempas/kiezerspas kan wel, tot het uitbrengen van de stem door de 
gemachtigde, worden ingetrokken.

Als kiezer mag u maximaal 2 volmachten aannemen. De volmachtstemmen moet u tegelijk met uw eigen stem inbrengen. 

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de cluster Burgerzaken, telefoonnummer (0111) 452 222, e-mailadres 
burgerzaken@schouwen-duiveland.nl

Stemmen met een kiezerspas 
Woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van provinciale staten van Zeeland en voor de leden van het 
algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen. 

Kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing van provinciale staten in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een 
kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in elk willekeurig stembureau in de provincie Zeeland uw stem uitbrengen. U 
moet naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs laten zien, anders kunt u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag 
niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
Schriftelijk
• Via een aanvraagformulier dat u bij het cluster burgerzaken kunt krijgen.
• Dit aanvraagformulier én uw stempas (als die al in uw bezit is) moet u uiterlijk 15 maart 2018 indienen bij de gemeente, waar 

u op 4 februari 2019 als kiezer geregistreerd staat.
• U krijgt geen kiezerspas als u bij volmacht of als u per brief mag stemmen.
• Na goedkeuring van uw verzoek krijgt u een kiezerspas.

Mondeling
• Hebt u een stempas ontvangen, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur uw stempas overleggen bij 

burgerzaken van uw gemeente, waar u op 4 februari tot 2019 als kiezer bent geregistreerd. Hiervoor hoeft u geen afspraak te 
maken, u meldt zich bij de receptie van het gemeentehuis.

• Na goedkeuring krijgt u een kiezerspas.
• Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan niet worden vervangen bij verlies.
• U krijgt geen kiezerspas als u bij volmacht of per brief mag stemmen.

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de cluster Burgerzaken, telefoonnummer (0111) 452 222, e-mailadres 
burgerzaken@schouwen-duiveland.nl 
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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 geen sprake is van een 
voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de 
Wet ruimtelijke ordening in werking op 19 maart 2019.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het bouwen van een loods Kijkuitsedijk 3 te Zonnemaire.

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 snoei- en takkenafval Stoofweg 32a te 

Noordwelle.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het realiseren van een sauna Weelweg 12a te Ellemeet op 

22-01-2019;
• Het uitbreiden van een recreatiewoning Hoogenboomlaan 

44 0015 te Renesse op 22-01-2019:
• Het bouwen van bergingen Kromme Elleboog 7 te Zierikzee 

op 23-01-2019;
• Het verbouwen van een zolder tot woning Korte Nobelstraat 

39 te Zierikzee op 24-01-2019:
• Het plaatsen van een bouwbord aan de kopgevel Hoge 

Molenstraat 3 te Zierikzee op 22-01-2019;
• Het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem 

Bogerdweg 4 te Dreischor op 25-01-2019;
• Het verbouwen van een recreatiewoning Het Baken 163 te 

Scharendijke op 26-01-2019;
• Het verbouwen van een woning en het aanleggen van een 

uitrit Noordstraat 1 te Bruinisse op 26-01-2019;
• Het vervangen van een garagedeur door een raam 

Fazantenlaan 4 te Nieuwerkerk op 26-01-2019.

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 extra uitbreiden van kantoorruimten Groene Weegje 27 

te Zierikzee (verzonden 22-01-2019);
• Het plaatsen van een rookgasafvoer Pauwstraat 11 te 

Noordgouwe (verzonden 22-01-2019);
• Het aanbrengen van brandcompartimentering Vrijpoortje 2 

te Zierikzee (verzonden 22-01-2019);
• Het bouwen van een garage Noordzeelaan 40 te 

Scharendijke (verzonden 22-01-2019);
• Het verbouwen van een restaurant en woning 

Elkerzeeseweg 55a te Scharendijke (verzonden 22-01-2019);
• Het realiseren van een tijdelijk magazijn Burghseweg 73 te 

Burgh-Haamstede (verzonden 22-01-2019);
• Het plaatsen van een dakkapel Zeehondenplaat 13 te 

Zierikzee (verzonden 22-01-2019);
• Het plaatsen van een bijgebouw Oude Haven 35 en 39 en 

dakrenovatie op nummer 39 te Zierikzee (verzonden 17-01-
2019);

• Het uitbreiden van een woning Lageweg 9 te Sirjansland 
(verzonden 25-01-2019);

• Het legaliseren van een aanbouw Schuttershofstraat 16 te 
Zierikzee (verzonden 25-01-2019);

• Het bouwen van een overkapping Verrenieuwstraat 11 te 
Zierikzee (verzonden 25-01-2019);

• Het inpandig verbouwen van een pand en het aanbrengen 
van gevelreclame Duinzoom 1 te Renesse (verzonden 25-01-
2019);

• Het plaatsen van een bouwbord aan de kopgevel Hoge 
Molenstraat 3 te Zierikzee (verzonden 28-01-2019);

• Het wijzigen van een rookkanaal en het plaatsen van een 
overkapping Meelstraat 18 te Zierikzee (verzonden 28-01-
2019)*

 
*Aangezien deze vergunning in bezwaar opnieuw wordt 
verleend, kan tegen deze beslissing beroep worden ingesteld.

Beroep dient u te richten aan de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na 
verzending. Verder moet u ten minste in het beroepschrift 
vermelden: uw naam, adres en woonplaats, een dagtekening, 
de gronden waarop het beroepschrift rust en een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is gericht. U moet het 
beroepschrift ondertekenen.

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 circus van 15 tot en met 21 juli 2019 

Roelandsweg te Renesse van 12.00 uur en 21.30 uur;
• Het organiseren van een meerdaags evenement met zang, 

dans en theater Zandweg ’t Uulof te Zierikzee op 10, 11, 17 
en 18 mei 2019 van 19.30 tot 23.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Ring 1 te Burgh-
Haamstede op 20 juli 2019 van 08.30 tot 15.00 uur;

• Het organiseren van een verkoping Schoolstraat 13 te 
Bruinisse op 6 april 2019 van 09.30 tot 14.00 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. 


