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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 21 februari.

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

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.

Openstelling Provinciale 
Impuls Wonen 2019 
Weer geld voor verkrotte woningen
De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen 
(PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Een PIW-
subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties 
helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van 

verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland 
in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten 
plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de 
waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1 miljoen 
euro beschikbaar. Aanvragen kan van 15 februari tot en met 29 
maart. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie 
krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:
• Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere 

woningen
• Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
• Bloksgewijs renoveren van een drie of meer aaneengesloten 

particuliere woningen tot energie neutrale én 
levensloopbestendige woningen

• Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in 
ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
• Het moet gaan om een woning
• Bouwjaar van voor 1975
• (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
• Project mag niet begonnen zijn
• Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
• Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar 

zijn afgerond.

Inloopavonden
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de 
regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal 
informatieavonden. Zie het schema hieronder. Of kijk op www.
zeeland.nl/piw.   

Advies over duurzaamheid
Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige 
aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger 
maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope 
leningen hiervoor.
De informatieavond vindt plaats op 21 februari in het 
gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 en 21.00 uur.

Bijeenkomst 
koopstromenonderzoek 
Weten = kiezen in Zeeuwse winkelgebieden
Succesvolle winkelomgevingen zijn de motor voor bruisende 
steden en vitale kernen. Maar de wereld verandert. En dat slaat 
gaten in veel Zeeuwse winkelcentra. Het antwoord vraagt om 
echte keuzes op basis van nieuwe kennis en nieuwe coalities. 
Provincie Zeeland, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Rabobank 
en Ik Onderneem! willen samen met u verkennen hoe de 
economische structuur van detailhandel in Zeeland er in de 
toekomst uit moet zien. Van visie naar strategie, naar borging in 
beleid en daadwerkelijk uitvoering in de praktijk.

Big data
Dat starten we door big-databronnen met slimme analyses om 
te zetten in nieuwe kennis en daarmee echte keuzes te maken. 
Waar ligt toekomst, waar ligt afschrijving, waar is afstemming 
noodzakelijk en hoe komen we tot een gezamenlijke 
aanpak? Wij willen u in de werksessie in uw gemeente uitleg 
geven over wat het prestatieonderzoek inhoudt, wat de 
provincie doet en welk deel u zelf naar eigen behoefte kunt 
invullen samen met de stakeholders van de winkelgebieden. 
Er is volop ruimte voor vragen en wij zullen u uitdagen om 
alvast na te denken over een aantal thema’s die inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden met het prestatieonderzoek. 

Informatieavonden
Graag nodigen wij u uit, als vertegenwoordiger van een 
ondernemersverenigingen, de gemeente of vastgoed uit 
voor de kick-off in uw regio. Om u te informeren wat dit 

Zeeuws Brede onderzoek inhoud houden we een vijftal 
informatieavonden. 

• Walcheren: Vlissingen, Middelburg en Veere; 18 februari 2019 
om 18.00 uur in het gemeentehuis van Vlissingen.

• Bevelanden: Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord-
Beveland; 19 februari 2019 om 18.00 uur in het stadskantoor 
van Goes.

• Zeeuws-Vlaanderen: Hulst, Terneuzen en Sluis; 30 januari 
2019 om 18.00 uur in het gemeentehuis van Terneuzen.

• Schouwen-Duiveland: 12 februari 2019 om 18.00 uur in het 
gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

• Tholen: 13 maart 2019 om 18.00 uur in het gemeentehuis 
van Tholen. (gewijzigde datum) 

Programma
• Uitleg prestatieonderzoek Zeeland. - Wat is het? - Wat kunt u 

ermee? - Ervaringen elders in het land! 
• Wat wordt er van u verwacht?
• Tijdsplanning

Aanmelden
Ga naar www.impulszeeland.nl om u aan te melden voor een 
bijeenkomst in uw regio.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het bouwen van een bedrijfspand voor reparatie 

betonmixers en opslag onderdelen De Weel in Nieuwerkerk.

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 de 

bestemming Wonen met de aanduiding voormalig agrarisch 
bedrijf op het adres Bredeweg 1b Oosterland.

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken zijn 
in te zien van maandag 11 februari tot en met maandag 25 
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 herbouwen van een loods Provinciale Straatweg 7 te 

Brouwershaven op 28-01-2019;
• Het bouwen van een woning Pijlerdam (18) te Zierikzee op 

25-01-2019;
• Het bouwen van een hotel Torenweg (10) te Burgh-

Haamstede op 31-01-2019;
• Het bouwen van een woning Smientstraat (7) te Zierikzee op 

29-01-2019;
• Het bouwen van een woning Oude Stoofweg (8) te 

Noordwelle op 31-01-2019;
• Het uitbreiden van de woning Duindoornweg 9 te Burgh-

Haamstede op 01-02-2019.

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 realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem 

Bogerdweg 4 te Dreischor (verzonden 29-01-2019);
• Het uitbreiden van de woning Omloopsweg 9 te Burgh-
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Haamstede (verzonden 30-01-2019);
• Het plaatsen van een reclamezuil Techniekweg 2 te Zierikzee 

(verzonden 30-01-2019);
• Het plaatsen van een kunstwerk rotonde Gouwpoort te 

Zierikzee (verzonden 30-01-2019);
• Het herbouwen van een loods Provinciale Straatweg 7 te 

Brouwershaven (verzonden 31-01-2019);
• Het vervangen van een garagedeur door een raam 

Fazantenlaan 4 te Nieuwerkerk (verzonden 31-01-2019);
• Het verbouwen van een woning Eikenmeet 5 te Renesse 

(verzonden 31-01-2019);
• Het brand veilig gebruik Hogezoom 186 te Renesse 

(verzonden 31-01-2019);
• Het bouwen van een schuur met gastenverblijf Brede 

Zandweg 2 te Oosterland (verzonden 31-01-2019);
• Het wijzigen van een voorgevel Korte Reke 9 te Renesse 

(verzonden 31-01-2019);
• het vervangen van riolering en herinrichten openbare ruimte 

Mr. M.P. Moggestraat te Dreischor (verzonden 31-01-2019);
• Het uitbreiden van een recreatiewoning Hoogenboomlaan 

44 0015 te Renesse (verzonden 04-02-2019);
• Het vervangen van ween kozijn Dorpsring 21 te Noordwelle 

(verzonden 04-02-2019);
• het vervangen van een luifel en het keimen van de gevel De 

Saele 1 te Oosterland (verzonden 04-02-2019).

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:Renesse, Lange Reke vanaf de kruising met de 
Mauritsweg en de Lindelaan tot de kruising met de Korte 
Reke op 09 februari 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van de Strao Renesse, strand en dorp op 9 

februari 2019 van 10.30 tot 16.00 uur;
• Het plaatsen van een schaats(ijs)baan Havenplein te 

Zierikzee van 20 februari 2019 tot en met 9 maart 2019 van 
09.00 tot 22.00 uur (zondag vanaf 13.00 uur);

• Het organiseren van “ Met je troep op de 
stoep”,  Noorderpolder te Zierikzee op 25 mei 2019 van 10.00 
tot 16.00 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 zes 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. 


