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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.

Openbare vergadering 
dorpsraad Serooskerke 
De dorpsraad Serooskerke houdt haar openbare 
jaarvergadering op woensdag 27 februari om 20.00 uur in het 
dorpshuis van Serooskerke.

Lezing: gevolgen 
klimaatverandering voor 
Schouwen-Duiveland 
Op maandagavond 4 maart organiseert de gemeente 
Schouwen-Duiveland in het gemeentehuis vanaf 20.30 uur 
een lezing over klimaatverandering en de gevolgen voor 
Schouwen-Duiveland. Inwoners en ondernemers die willen 
weten wat er momenteel bekend is over de gevolgen voor 
Nederland, Zeeland en Schouwen-Duiveland zijn van harte 
welkom. 

Om 20.30 uur verzorgt Professor Sybren Drijfhout een lezing 
over de zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor de 
waterhuishouding.

Sybren Drijfhout is op 1 oktober benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Dynamica van het Klimaat aan de Universiteit 
Utrecht.

Jos Broeke zal vanaf 21.00 uur middels zijn lezing in beeld 
brengen wat de klimaatverandering betekent voor het weer op 
Schouwen-Duiveland.

Jos Broeke is weerman bij MeteoZeeland

Aanmelden is niet nodig. 

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 7 maart.

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

Fonds van Kazernering 
Het Fonds van Kazernering opent de mogelijkheid om 
financiële steun te verkrijgen. Dit fonds bestaat in Zierikzee 
sinds 1811. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten 
van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds 
tegemoetkomingen voor allerlei activiteiten in Zierikzee. De 
doelstelling is ruim. Het moeten doeleinden of activiteiten zijn 
op sociaal of cultureel terrein binnen de gemeente Zierikzee en/
of gericht zijn op inwoners van Zierikzee.

De tegemoetkomingen zijn vooral bedoeld voor eenmalige 
activiteiten of uitgaven. In het bijzonder wil het fonds die 
zaken proberen te ondersteunen, die buiten de gebruikelijke 
subsidiekaders vallen. In 2019 is 500 euro beschikbaar om te 
verdelen. Het fonds was in de afgelopen twee jaar niet meer 
in staat bijdragen te geven vanwege de zeer lage rentebaten. 
Dankzij een gift, voortgekomen uit de Kiwanis-quiz, die in 2018 
werd gehouden, kan het fonds het genoemde bedrag verdelen.

Wie in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming kan 
voor 1 april een aanvraag door middel van een brief indienen 
bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA 
Zierikzee. De aanvraag moet een zo duidelijk mogelijke 
omschrijving bevatten van het doel of de activiteit waarvoor 
de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk 
moeten de begroting voor 2019 en de rekening over 2018 van 
de instelling of vereniging worden bijgevoegd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de secretaris 
van het fonds, Huib Uil telefoon (0111) 452 317 overdag of 
(0111) 414 562 privé.

Verkiezing Europees 
Parlement 23 mei 2019 
REGISTRATIE KIEZERS DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN 

ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE  

De burgemeester van Schouwen-Duiveland maakt bekend, 
dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat 
van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij 
deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor 
de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees 
Parlement.

 U moet dan:
• op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw 

werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
• op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar 

of ouder te zijn en
• niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in 

een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op u 
verzoek aan u toegezonden.

Als u zich eenmaal heeft geregistreerd dan hoeft u dit niet 
nogmaals te doen. Zolang u als ingezetene bent ingeschreven 
bij een Nederlandse gemeente blijft u geregistreerd als kiezer.

Door het ondertekenen van het verzoekschrift verklaart u dat 
u niet bent uitgesloten van het kiesrecht en dat u alleen in 
Nederland deelneemt aan de stemming.

Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019 door 
de gemeente zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum 
worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
cluster Burgerzaken
Laan van Sint Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

Begroting RUD 
De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, kortweg RUD, voert 
een deel van de milieutaken uit voor de gemeente.

Zij heeft voor 2020 een concept begroting opgesteld. Deze 
begroting ligt tot 4 april 2019 ter inzage.

Eventuele zienswijzen kunt u tot die tijd indienen bij het 
dagelijks bestuur van de RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA 
Terneuzen ter attentie van de heer A. van Leeuwen

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het verwijderen van 2 WKK installaties en wijzigen 

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

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het wijzigen van gebruik Roelandsweg (3) te Renesse op 11-

02-2019;
• Het uitbreiden van een vakantiewoning Hoogerwerfsweg de 

Elf Boompjes 36 te Bruinisse op 13-02-2019;
• Het wijzigen van de situering van de woning en plaatsen 

schoorsteen Steenweg 7 te Burgh Haamstede op 13-02-
2019;

• Het verplaatsen van een inrit Lageweg 26 te Burgh 
Haamstede op 14-02-2019;

• Het uitbreiden van een woning Sluispad 3 te Burgh 
Haamstede op 15-02-2019;

• Het plaatsen van een carport met zonnepanelen Stuifketel 2 
te Burgh Haamstede op 17-02-2019;

• Het verwijderen van een schuur Inlaag 8 te Scharendijke op 
15-02-2019.

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 loods Nieuwlandje 7 te Bruinisse 

(verzonden 13-02-2019);
• Het plaatsen van een dakkapel Weeldeweg 20 te Burgh-

Haamstede (verzonden 13-02-2019);
• Het uitbreiden van een recreatiewoning De Kure 11 te 

Burgh-Haamstede (verzonden 13-02-2019);
• Het bouwen van een woning Oude Stoofweg 8 te 

Noordwelle (verzonden 13-02-2019);
• Het uitbreiden van een loods Nijverheidsweg 15 te Bruinisse 

(verzonden 15-02-2019);
• Het bouwen van een woning Smientstaat 5 te Zierikzee 

(verzonden 18-02-2019);
• Het aanpassen van een terras Nieuwe Haven 23 te Zierikzee 

(verzonden 18-02-2019);
• Het verplaatsen van de buitenbar Hogezoom 169 te Renesse 

(verzonden 18-02-2019);
• Het brandveilig gebruik Hogezoom 177 te Renesse 

(verzonden 18-02-2019).

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 vaneen inrijverbod instellen voor de 

volgende wegen:Ellemeet, Dorpsstraat inclusief het aan de 
voornoemde straat gelegen plein, vanaf de Burgemeester 
de Bruijnstraat, de Kuijerdamseweg en de Schelpweg op 02 
maart 2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod instellen voor de volgende 
wegen: Noordwelle, Dorpsring, de Smidsweg vanaf de 
Ingridstraat naar de Dorpsring en de Oude Stoofweg vanaf 
de Ingridstraat naar de Dorpsring op 23 februari 2019 van 
07.00 uur tot 18.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod instellen voor de volgende 
wegen: Renesse, Kromme Reke en Lange Reke op 01 juni 
2019 van 06.00 uur tot 17.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Haamstede, Ring, 02 maart 2019 van 16.00 uur tot 17.00 uur;
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• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Serooskerke, Dorpsplein behalve het gedeelte van het 
Dorpsplein dat is gelegen tussen de Nieuwe Prunjeweg en 
de Oude Zandweg op 16 maart 2019 van 09.00 uur tot 17.00 
uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Burgh-Haamstede, Ring, 24 juli 2019 van 18.00 uur tot 22.00 
uur;

• Het instellen van een parkeerverbod voor de 
volgende locatie: Zierikzee, het achterste gedeelte van 
het parkeerterrein aan de Hoofdpoortstraat, op 27 maart 
2019 vanaf 09.00 uur tot en met 28 maart 2019 om 16.00 uur.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van Kunstschouw 2019 op diverse locaties 

van 15 juni 2019 tot en met 23 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 
uur;

• Het organiseren van Strao 2019 te Ellemeet op 2 maart 2019 
van 11.00 tot 17.30 uur;

• Het organiseren van Strao 2019 te Noordwelle op 23 februari 
2019 van 09.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van de Renessedag 2019 op 1 juni 2019 van 
10.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van Strao Burgh-Haamstede 2019 op 2 
maart 2019 van 11.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van Strao Serooskerke 2019 op 16 maart 
2019 van 10.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van diverse hardloopevenementen vanaf 
9 maart 2019 tot en met 9 november 2019 o.a. te Burgh 
Haamstede en Boswachterij Westenschouwen;

• Het organiseren van Koningsdag te Burgh-Haamstede op 27 
april 2019 van 08.00 tot 23.00 uur;

• Het organiseren van de opening van het 

Oosterscheldekreeftenseizoen parkeerterrein 
Hoofdpoortstraat te Zierikzee op 28 maart 2019 van 08.00 
tot 12.00 uur;

• Het organiseren van de halve en hele marathon van Renesse 
op 19 mei 2019 van 09.00 uur tot 18.00 uur;

• Het organiseren van de Zeeuwse Dag van het Paard 
Bredeweg te Oosterland op 29 juni 2019 van 08.00 tot 18.00 
uur;

• Het organiseren van vlooien/brocantemarkten Eerste Weegje 
3 te Zierikzee op woensdagen in juli en augustus 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 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. 
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