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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 2019.

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

Openstelling Provinciale 
Impuls Wonen (PIW) 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.

De informatieavond vindt plaats op 21 februari in het 
gemeentehuis in Zierikzee tussen 19.00 en 21.00 uur.

De overige data vindt u 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.

Raadsinformatiebijeenkomst 
met het SMWO 
Donderdag 28 februari is er een raadsinformatiebijeenkomst 
met Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio 
(SMWO). Zij zijn een brede welzijnsorganisatie die in opdracht 
van de gemeente op veel gebieden binnen het sociaal domein 
samenwerkt met de inwoners. Daarvoor ontvangt SMWO 
subsidie, gekoppeld aan de gemeentelijke ambities. Op verzoek 
van de gemeente heeft SMWO deze ambities intern getoetst. 
Dit geeft helder inzicht in wat er wel en niet gerealiseerd kan 
worden binnen de beschikbare (financiële) middelen. De 
uitkomsten worden tijdens deze avond gepresenteerd.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en is van 19.30 tot 
20.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee.

Project ‘Ik ben het zat’ helpt 
gezinnen die het lastig 
hebben 
Weinig inkomen, schulden, werkloosheid, gokproblemen of 
problemen met alcohol en drugs of een combinatie van deze 
problemen. Er zijn situaties waardoor gezinnen gebukt gaan 
onder zorgen. Speciaal voor die gezinnen biedt het project Ik 
ben het zat de mogelijkheid om met een gezinscoach te werken 
aan een prettiger leven met minder zorgen. Uitgangspunt 
hierbij bij is om met de gezinscoach na te gaan wat in het gezin 
goed gaat en wat beter kan. Gezinnen, die met een gezinscoach 
aan de slag willen kunnen zich tot eind maart aanmelden bij: 
Fenna Boeke (projectleider) via e-mail contact@fennaboeke.nl 
of telefonisch 06 57 98 43 92.

Meer in balans
Gezinnen, die financiële zorgen of andere problemen hebben, 
krijgen via dit project een gezinscoach die hen gedurende 
negen tot twaalf maanden begeleidt om zo hun leven wat meer 
in balans te brengen. Dat gebeurt door eerst samen te kijken 
wat er goed gaat en wat beter zou kunnen en dan samen te 
bepalen welke stappen nodig zijn om die zorgen en problemen 
aan te pakken zodat het gezin meer in balans komt. Daarvoor 
heeft het gezin gemiddeld een keer per week contact met de 
gezinscoach.

Vrijwillige basis
Gezinnen kunnen op vrijwillige basis meedoen met het project 
en spelen tijdens het traject een belangrijke rol, want zij moeten 
in feite zelf aan de slag, met uiteraard de hulp en begeleiding 
van de gezinscoach.

Expositie Jos de Vos–van 
Rosevelt in gemeentehuis 
De geschoren schapenvachten zoekt Jos de Vos-van Rosevelt 
uit en samen met de schapenscheerders gaat ze hiervoor door 
heel Zeeland mee naar verschillende kuddes. Samen met de 
scheerders maakt ze een plan om te proberen de vachten 
zo te scheren dat ze hecht blijven en niet uit elkaar vallen. 
Thuis gekomen in Zierikzee worden de nieuwe aanwinsten 
opgeslagen en later verwerkt tot prachtige vachten. Zo mooi en 
natuurlijk dat het wel lijkt of het schaap “er nog in zit”.

Jos de Vos-van Rosevelt: “Dit gebeurt door middel van een 
eeuwenoud ambacht van het vilten. Door dit proces wordt 
er een stevige achterkant aan de afgeschoren vacht gemaakt 
waardoor het hele stoere pure schapenkleden worden met een 
aangename warme uitstraling geschikt voor in je huis op vloer, 
bank, tuinbank of voor de open haard”.

Het vilt-ambacht wat Jos doet is al heel oud; overgenomen van 
de rondtrekkende volkeren (in Mongolië) die de wol van hun 
eigen kuddes gebruiken om vilt te maken voor hun tenten.  
 

Wat je hiervoor nodig hebt is alleen de wol, water en natuurlijke 
zeep en heel veel kracht om dit proces tot een mooi en goed 
stevig eind product te krijgen.

De expositie is tot en met donderdag 28 februari iedere 
werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tot 
20.00 uur gratis in het gemeentehuis te bezoeken. 

IkPas: Zet je alcoholgebruik 
eens op pauze! 

Wil jij fris de lente in gaan, je fitter voelen, beter slapen en 
misschien wat afvallen? Ga dan de uitdaging met jezelf aan en 
drink in maart 40 dagen geen alcohol! Door mee te doen leer je 
ook beter ‘nee’ zeggen en doorbreek je jouw gewoontegedrag.

Waarom zou ik het doen, 40 dagen niet drinken?
Nederlanders zijn steeds meer gewend geraakt om bij meer 
gelegenheden, dus vaker in de week te drinken; voor of tijdens 
het eten, als slaapmutsje, na afloop van congressen. Een poosje 
geen alcohol drinken is een bewezen effectieve manier om 
eens stil te staan bij je alcohol gewoonten en aan den lijve 
te ondervinden wat alcohol met jou doet. Het is alsof je de 
resetknop induwt en met een schone lei begint. IkPas maakt je 
bewust van de rol van alcohol in je leven en daarnaast geef je 
een goed voorbeeld aan de jeugd, de NIX18-generatie.  

Deelnemers van voorgaande edities voelden zich tijdens 
IkPas fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een 
betere huid. Bovendien bleek dat deelnemers zes maanden na 
deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun 
deelname.

Wat is IkPas?
IkPas is dé beweging in Nederland voor tijdelijk geen alcohol 
drinken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie: denk aan 
Dry January in Engeland en OcSober in Australie. Allen hebben 
ze een soortgelijke insteek: een fris begin van het nieuwe jaar 
en de uitdaging met jezelf aangaan. De benaming ‘IkPas’ is 
positief bedoeld om kort en krachtig een antwoord te hebben 
in situaties waar alcohol wordt aangeboden.

Wanneer?
De 40-dagen actie loopt van woensdag 6 maart tot en met 
zondag 14 april 2019. 

Aanmelden?
Aanmelden kan via www.ikpas.nl.

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  
 

http://www.schouwen-duiveland.nl/
http://www.zeeland.nl/piw
http://www.ikpas.nl/
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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 veranderen van een bedrijf Nijverheidsweg 36 te 

Bruinisse;
• Het veranderen van een bedrijf Hogezoom 169 te Renesse.

Wijzigingen bestemmingsplannen
Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 
1a van de Wet ruimtelijke ordening: 
• Het toevoegen van een NED in de vorm van het repareren 

van auto’s en landbouwmachines in een bestaande schuur, 
op het adres Heuvelsweg 12 te Kerkwerve.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
in te zien van maandag 18 februari tot en met maandag 1 april 
2019. 

Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van 
de Wet ruimtelijke ordening kunt u inzien op www.schouwen-
duiveland.nl.

Beroep
Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit 
wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met 
uiterlijk maandag 1 april 2019 ) beroep ingesteld worden bij de 
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, door
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben 

gebracht over het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen 

die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het 
ontwerp daarvan zijn aangebracht;

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan 
worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht 
over het ontwerpbesluit.

 
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 
3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 2 april 
2019.

Wijzigingsplan 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het wijzigingsplan van 18 februari 2019 tot en 
met 1 april 2019 voor iedereen is in te zien via www.schouwen-
duiveland.nl 

Het plan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch 
naar Wonen met de aanduiding “voormalig agrarisch bedrijf” 
voor het adres Dorpsweg 37 te Bruinisse.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 10 september 
2018 tot en met 222 oktober 2018 ter inzage gelegen. 
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. 

Vanaf 18 februari 2019 tot en met 1 april 2019 kan beroep 
worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan 
worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont 
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze 
tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek 
om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van 
voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 
3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op  2 april 
2019.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het uitbreiden van een vakantiewoning Noordzeelaan 91 te 

Scharendijke op 05-02-2019;
• Het tijdelijk plaatsen van een promotiecaravan 

Koudekerkseweg – Plompetorenweg te Burgh-Haamstede 
op 05-02-2019;

• Het vervangen van een garage Dorpsweg 33 te Bruinisse op 
06-02-2019;

• Het aanleggen van een tijdelijke bouw weg Hatfieldpark 1 te 
Zierikzee op 06-02-2019;

• Het brandveilig gebruik Hoge Molenstraat 41 te Zierikzee op 
08-02-2019;

• Het aanpassen van een woning Oude Haven 3 te Zierikzee 
op 10-02-2019;

• Het uitbreiden van een woning Sportweg 6 te Sirjansland op 
11-02-2019.

 
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 uitbreiden van een vakantiewoning Noordzeelaan 91 te 

Scharendijke (verzonden 08-02-2019);
• Het uitbreiden van een woning Duindoornweg 9 te Burgh-

Haamstede (verzonden 08-02-2019);
• Het kappen van 4 abelen Scholderlaan 9 te Renesse 

(verzonden 08-02-2019);
• Het bouwen van een recreatiewoning Westerseweg 3 0043 

te Burgh-Haamstede (verzonden 05-02-2019).

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: 

Scharendijke, Dorpsstraat en de Dijkstraat van het Baken 
naar de Dorpsstraat 9 maart 2019 van 09.30 uur tot 19.30 
uur.

 
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van een boekenmarkt Lange Reke 7 te 

Renesse op 13 april en 30 november 2019 van 10.00 tot 
15.00 uur;

• Het organiseren van een kinderkledingbeurs Kerkplein 2 te 
Nieuwerkerk op 16 maart 2019 van 09.30 tot 12.00 uur;

• Het organiseren van Kids@Sea grasveld NH kerk, Lange Reke 
te Renesse op 1 mei 2019 van 10.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van Strao 2019 strand en dorpskern 
Scharendijke op 9 maart 2019 van 12.00 tot 18.00 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. 
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