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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.

Informatieavond eigenaren 
rijksmonumenten 
Op donderdag 14 maart houden het Erfgoed Platform 
Schouwen-Duiveland en de gemeente Schouwen-Duiveland 
een informatieavond voor alle eigenaren van rijksmonumenten 
in de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze bijeenkomst is in 
de Nieuwe Kerk te Zierikzee en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze informatieavond geven medewerkers van 
Erfgoed Zeeland en het Nationaal Restauratiefonds uitleg 
over de verschillende mogelijkheden van financiële 
ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten. Ook 
zal door de Monumentenwacht Zeeland het Duurzame 
Monumentenpaspoort worden toegelicht.

Met ingang van 1 januari 2019 komt er een subsidieregeling 
om bewoonde monumenten in goede staat te houden. Deze 
subsidieregeling komt in plaats van de fiscale aftrek voor 
het onderhoud aan rijksmonumenten. De mogelijkheid om 
de kosten van onderhoud aan een rijksmonument fiscaal af 
te trekken vervalt per 1 januari 2019. Alle kosten, mits deze 
in 2018 betaald zijn, mogen (voor de laatste keer) bij de 
belastingaangifte over 2018 worden verrekend.

De nieuwe subsidieregeling, het Besluit vaststelling 
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-
rijksmonumenten, is op 15 februari 2019 in de Staatscourant 
gepubliceerd. Dit besluit kunt u op de website van het 
Erfgoedplatform inzien. Ook de Subsidieregeling voor 
rijksmonumenten, niet zijnde woonhuismonumenten, is 
gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat het subsidie wordt 
verhoogd van 50% naar 60%.

Alle eigenaren van rijksmonumenten ontvangen van het 
Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland een uitnodiging 
voor de informatieavond met het verzoek zich als bezoeker 
aan te melden. Opgeven kan ook via het mailadres van het 
Erfgoedplatform: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl

Bijeenkomst NIBUD 
bevindingen Minima-
effectrapportage 
Op 14 maart van 20.00 tot 21.00 uur zal het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) tijdens de openbare 
raadsbijeenkomst een presentatie geven over de bevindingen 
van de Minima-effectrapportage Schouwen-Duiveland welke 
onlangs is uitgevoerd. Iedereen is van harte welkom de 
bijeenkomst in de Burgerzaal bij te wonen.

Informatieavond contour 
dorpsvisie Burgh-Haamstede 
De grote lijnen van de dorpsvisie met de concept-scenario’s 
voor de toekomst van Burgh, Haamstede, Westenschouwen, 
Nieuw-Haamstede, Burghsluis en de gebieden die deze kernen 
verbinden, zijn klaar.

Op 18 maart willen we iedereen meenemen in de 
toekomstvisie en in de keuze voor de uitvoeringsprojecten (op 
korte termijn) en de kleinere plannen (quick wins). 

De avond start om 19.30 uur en wordt gehouden in 
Grand Hotel Ter Duin, Hogeweg 55, Burgh-Haamstede.

Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zeeland 
en leden van het bestuur van Waterschap Scheldestromen in 
kieskring Middelburg
Aanvraag vervangende stempas 
Woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van de provinciale 
staten van Zeeland en voor het algemeen bestuur van het waterschap 
Scheldestromen. Met een stempas kunt u bij één van de verschillende stembureaus 
binnen de gemeente Schouwen-Duiveland stemmen. Als u gaat stemmen, vergeet 
dan niet om uw stempas én uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs) mee te nemen. Dit mag niet langer dan vijf jaar zijn verlopen. 

Als u uw stempas kwijt bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen 

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot uiterlijk 15 maart 2019 schriftelijk een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 als 
kiezer staat geregistreerd. Voeg een kopie van een identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Mondelinge aanvraag
Bij de cluster burgerzaken kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 
uur. Hiervoor moet u ook uw identiteitsbewijs laten zien. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u meldt zich bij de receptie 
van het gemeentehuis.

Na vervanging van de stempas kunt u alleen nog met de nieuwe stempas stemmen, de “oude” stempas is ongeldig, mocht u 
deze terugvinden kunt u hiermee niet stemmen.

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

Adressen stemlokalen 
De burgemeester van Schouwen-Duiveland maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van provinciale staten van 
Zeeland en leden van het bestuur van Waterschap Scheldestromen in kieskring Middelburg  op woensdag 20 maart 2019 in 
onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nmr Naam Adres  
1 Verpleeghuis Cornelia Emil Sandströmweg 2  Zierikzee    
2 het Tonnenmagazijn Haven Noordzijde 38  Brouwershaven     
3 Dorpshuis Dreischor Mr Pieter Moggestraat 5  Dreischor     
4 Dorpshuis Noordgouwe Vijverbergstraat 8  Noordgouwe     
5 Dorpshuis Zonnemaire I M van der Bijlstraat 10  Zonnemaire     
6 ‘t Durps’uus Bruinisse Molenstraat 52  Bruinisse     
7 Hervormde Kerk Kerkplein 1  Bruinisse     
8 Verenigingsgebouw Ons Dorpshuis Poststraat 20  Nieuwerkerk     
9 Woonservicecentrum Steenzwaenshof Burgemeester van Eetenstraat 32  Nieuwerkerk     
10 Dorpshuis Oosterland Sint Joostdijk 27  Oosterland     
11 De Saele de Saele 2  Oosterland     
12 Dorpshuis Ouwerkerk Ring 42  Ouwerkerk     
13 Verenigingsgebouw Sirjansland Sportweg 1  Sirjansland     
14 Dorpshuis de Putmeet Ingridstraat 32  Scharendijke     
15 Dorpsuus Ellemeet Deensestraat 11  Ellemeet     
16 Dorpshuis ‘t Zuudende Beatrixstraat 1  Kerkwerve     
18 Gereformeerde Kerk Haamstede Platboslaan 1  Burgh-Haamstede     
19 De Schutse Julianastraat 22  Burgh-Haamstede     
20 Revasa Kerkstraat 22  Burgh-Haamstede     
21 Dorpshuis Noordwelle Smidsweg 9 a  Noordwelle     
22 Dorpshuis Renesse Zeeanemoonweg 1  Renesse     
23 Dorpshuis Serooskerke Dorpsplein 13  Serooskerke     
24 Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk Zevengetijstraat 11  Zierikzee     
25 De Veste Manhuisstraat 32  Zierikzee     
26 Zorgcentrum De Wieken Hoge Molenstraat 13  Zierikzee     
27 Appartementengebouw Valletta de Jongestraat 5  Zierikzee     
28 Zorgcentrum Borrendamme Borrendamme 6  Zierikzee     
29 Campus Cultura Hatfieldpark 1  Zierikzee     

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast 
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de cluster Burgerzaken.
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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 maart.

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

Boomfeestdag – dinsdag 12 en 
donderdag 14 maart 
Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2019 luidt: ‘Maak 
het buiten beter’. Dat is wat ruim 620 basisschoolleerlingen op 
Schouwen-Duiveland in de tweede week van maart gaan doen.

De aftrap van de Boomfeestdag op Schouwen-duiveland is 
op dinsdag 12 maart 2019. Wethouder Jacqueline van Burg 
zal om 8.45 uur de eerste boom planten in Kerkwerve. Samen 
met de leerlingen van groep 7 en 8 van Radarschool De 
Morgenster worden er 21 zuilvormige Amber bomen en 13 
Zuilvormige eiken geplant.

De leerlingen van de andere scholen vieren Boomfeestdag 
op donderdag 14 maart. Ook dan zal wethouder Jacqueline 
van Burg de handen uit de mouwen steken. Zo’n 50 leerlingen 
van unit 4-5-6 van ’t Kofschip planten 15 knotwilgen langs de 
Miereweg, achter de school. De kinderen worden geholpen 
door een heleboel vrijwilligers, waaronder clienten van het 
Gors. Deze samenwerking maakt deel uit van het project: ‘Groen 
verbindt’. Binnen dit project werken verschillende partijen 
samen om kinderboerderij De Punt om te vormen naar een 
stadsboerderij. Vergroening van de kinderboerderij en zijn 
omgeving is één van de speerpunten.

Verreweg de meeste leerlingen gaan wilgen knotten in de 
buurt van hun school.

Aan de oostkant van het eiland ontvangt Staatsbosbeheer 
3 basisscholen om in het krekengebied van Ouwerkerk 
onderhoudswerk te doen. Aan de westkant staan enkele 
gidsen klaar om 3 schoolklassen mee te nemen voor een 
bomenexcursie in de Domeinen van Westerschouwen. 

De fruittelers: Pieter Jans Jansonius en Niek Houtekamer geven 
een rondleiding in hun boomgaard.

Elk jaar krijgen de kinderen na afloop van de werkzaamheden 
een klein cadeautje.

Dit jaar is er voor elke leerling een zakje met biologische 
zonnebloemzaadjes om mee te doen aan een zonnebloem-
groei wedstrijd. De opdracht is “wie kweekt de hoogste 
zonnebloem?”

Na de zomervakantie sturen de deelnemers een foto van de 
opgekweekte zonnebloem met vermelding van de lengte 
op. Aan de hand hiervan bepaalt een jury wie de mooiste en 
hoogste zonnebloem heeft. De winnaar krijgt uiteraard een 
prijs! Er is per klas een prijs voor de winnaar. 

De activiteiten op Boomfeestdag worden gecoördineerd 
door het NME Centrum, in samenwerking met de Gemeente 
Schouwen-Duiveland, Staatsbosbeheer, De Stadsboerderij en 
twee fruittelers.

Ontwerpbestemmingsplan 
Dreef Bruinisse 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Dreef Bruinisse’ met 
identificatienummer NL.IMRO.1676.00266BphBR-ON01 van 11 
maart tot en met 23 april 2019 voor iedereen ter inzage ligt. U 
kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. De 
stukken liggen in deze periode ook in de leesruimte van het 
gemeentehuis, waar u deze tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis kunt inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe 

planologische regeling voor het uitbreiden van Albert Heijn, het 
realiseren van nieuwe winkelruimten naast Albert Heijn en in 
het ‘Gat van Bru’ en een herinrichting van de Dreef te Bruinisse. 
Een grondgebonden woning en een appartement maken 
deel uit van het plan. Het bestemmingsplan bevat ook een 
wijzigingsmogelijkheid om in totaal acht extra appartementen 
in het plangebied toe te staan.

Op maandagavond 1 april wordt over dit plan een 
informatiebijeenkomst gehouden in dorpshuis De 
Vanger, Molenstraat 52 te Bruinisse. Om 19.30 uur wordt 
een presentatie van het bouw- en inrichtingsplan en het 
bestemmingsplan gegeven. Aansluitend is er tot 21.00 uur 
gelegenheid om het plan nader in te zien en/of in te zoomen op 
uw specifieke vragen.

Van 11 maart tot en met 23 april 2019 kan iedereen een 
zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan 
schriftelijk per post of mondeling. Een schriftelijke zienswijze 
kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Jessica Ocké van het cluster Omgevingsbeleid op (0111) 
452 152.

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende 
zienswijzen naar verwachting in de periode juni/juli een 
besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de 
mogelijkheid om beroep in te stellen.

Op de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er – indien er 
beroep wordt ingesteld tegen het plan – hiervoor een versnelde 
procedure van toepassing is. De beroepsgronden kunnen 
achteraf niet meer worden aangevuld.

Werkzaamheden 
strandopgang 
Wilhelminahoeve Renesse 
Op woensdag 13 maart begint KWS/Aquavia met groot 
onderhoud aan de strandopgang Wilhelminahoeve te Renesse. 
Autoverkeer ten behoeve van Strandpaviljoen Zuid-Zuid-West 
(o.a. personeel en leveranciers) kan het paviljoen bereiken via 
de opgangen Watergat en Jan van Renesseweg. Voetgangers 
richting het strand en Strandpaviljoen Zuid-Zuid-West kunnen 
langs de werkzaamheden lopen. Zodra het beton hard is, mag 
er ook over het pad worden gelopen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jean-Paul Caessens, 
projectbegeleider bij KWS/Aquavia via e-mail  
jpcaessens@kws.nl.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het plaatsen van een geluidwerend scherm rondom 3 

koelmotoren ten behoeve van geluidreductie Kloosterweg 8 
te Noordgouwe;

• Het starten van een bedrijf Oude Haven 15 te Zierikzee:
• Het plaatsen van nieuwe ondergrondse tanks 

Serooskerkseweg 13 te Burgh-Haamstede.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het uitbreiden van een woning Julianastraat 36 te Zierikzee 

op 26-02-2019;
• Het realiseren van een oprit voorzijde Kerkweg 7 te 

Kerkwerve op 27-02-2019;
• Het verbouwen van een woning Lageweg 20 te Burgh 

Haamstede op 28-02-2019;
• Het kappen van twee bomen te Zierikzee, Slingerbos, achter 

Zuidwellestraat 13 en 15, op 28-02-2019;
• Het renoveren van gevel en dak Serooskerkseweg 14 te 

Burgh Haamstede op 28-02-2019;
• Het realiseren van een aanbouw Meeuwenstein 114 te 

Brouwershaven op 01-03-2019;
• Het realiseren van een slaapkamer Meeuwenstein 96 te 

Brouwershaven op 01-03-2019;
• Het dichtzetten van een balkon aan achterzijde woning 

Kerkhof 14 te Zierikzee op 01-03-2019;
• Het nieuwbouwen van een hotel en gardensuites Ter Zand, 

Hogeweg 59 te Burgh Haamstede op 01-03-2019.

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 Foodcourt Camping Julianahoeve, 

Hoogenboomlaan 42 te Renesse (verzonden 28-02-2019);
• Het uitbreiden van een restaurant Camping Julianahoeve, 

Hoogenboomlaan 42 te Renesse (verzonden 28-02-2019);
• Het wijzigen van gebruik Welleweg 17 te Dreischor 

(verzonden 28-02-2019);
• Het plaatsen van een dakkapel Weeldeweg 13 te Burgh 

Haamstede (28-02-2019);
• Het uitbreiden van een woning Sluispad 3 te Burgh 

Haamstede (verzonden 28-02-2019);
• Het realiseren van een oprit aan de voorzijde Kerkweg 7 te 

Kerkwerve (verzonden 04-03-2019);
• Het uitbreiden van een recreatiewoning Hoogerwerfsweg “ 

De Elf Boompjes” 36 te bruinisse (verzonden 04-03-2019);
• Het wijzigen van gebruik schuur Roelandsweg 3 te Renesse 

(verzonden 04-03-2019).

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 te Bruinisse, op 23 maart 

2019 van 7.00 uur tot 21.00 uur, Dorpsweg, Burg. Hagelaan, 
Wilhelminalaan, Pr. Marijkestraat, Molenweg en Riekusweel.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van de Ronde van Bru te Bruinisse op 23 

maart 2019 van 12.00 tot 18.00 uur;
• Het organiseren van de Landschapsdag 2019 Hogeweg 53 te 

Burgh-Haamstede op 20 april 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. 
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