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In gesprek met BenW

Grootte van uw
huishouden

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

1 persoon
2 personen
3 of meer personen

Maximaal aantal
ledigingen per
grijze rolemmer
dat wordt kwijtgescholden
10
11
13

Maximaal aantal
stortingen in de
ondergrondse
container dat
wordt kwijtgescholden
40
44
52

De gemeenteraad vergadert om de week vanaf
19.30 uur op donderdagavond in de Burgerzaal. De
overige donderdagavonden zijn beschikbaar voor
informatiebijeenkomsten.

Voor de keren dat u dus boven het maximaal aantal ledigingen
of stortingen komt, moet u dus ook een bedrag per lediging
van uw grijze rolemmer (€ 5,40) of storting in de ondergrondse
container (€ 1,35) betalen.

De eerstvolgende commissie- en raadsvergadering is op
donderdag 21 maart.

Een voorbeeld
Grijze rolemmer

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

Uw huishouden bestaat uit 3 personen en u hebt een grijze
rolemmer. In totaal hebt u in 2019 uw grijze rolemmer 20 keer
laten legen. Dit is 7 keer meer dan het maximale aantal (13
ledigingen) dat wordt kwijtgescholden. Dit betekent dat u met
de aanslag gemeentelijke belastingen die u in februari 2020
ontvangt, een bedrag van € 37,80 (7 x € 5,40) moet betalen.

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).

Let op: kwijtschelding
afvalstoffenheffing
aangepast!
Voor mensen die voor volledige kwijtschelding in aanmerking
kwamen, werd tot en met 2018 ook het bedrag wat inwoners
voor de inzameling van afval moeten betalen volledig
kwijtgescholden. Voor 2019 is dit veranderd. Het is dan ook
belangrijk om te weten dat de kwijtschelding vanaf nu tot
een maximaal aantal ledigingen van de grijze rolemmer of
stortingen in de ondergrondse container beperkt is. Het
vaste jaarbedrag (€ 174,80 of € 223,30) wordt wel helemaal
kwijtgescholden.
In deze tabel staat hoeveel ledigingen van een rolemmer
of stortingen in de ondergrondse container worden
kwijtgescholden. Voor de keren dat u meer dan het
maximale aantal uw grijze rolemmer laat legen of afval in
de ondergrondse container stopt, moet u vanaf dit jaar wel
betalen.

Vragen?
Hebt u een vraag? Dan is het goed om te weten dat u met
vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen contact op
kunt nemen met de Samenwerkingen Belastingen Walcheren
en Schouwen-Duiveland door te bellen naar (0118) 675 000.
Hebt u een vraag over de afvalinzameling? Dan kunt u bellen
met de Servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland via
telefoonnummer (0111) 452 111.

Vestiging gemeentelijk
voorkeursrecht
‘Entreegebied Haamstede’ te BurghHaamstede
Aanwijzing van percelen en perceelsgedeelten waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de gemeente SchouwenDuiveland maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat de raad
van de gemeente Schouwen-Duiveland op 7 maart 2019
heeft besloten om op basis van artikel 5 Wvg percelen en
perceelsgedeelten aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en
met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
De betreffende percelen en perceelsgedeelten zijn gelegen op
de locatie ‘Entreegebied Haamstede’ te Burgh-Haamstede. Dit
gebied ligt aan de Noordstraat, Dapperweg, Serooskerkseweg
en Scheepswerfstraat te Burgh-Haamstede. De percelen
en perceelsgedeelten zijn kadastraal bekend gemeente
Westerschouwen, sectie C, nummers 962, 1528, 1866, 1867,
2029, 2487 en 3015.
De locatie is aangeduid als toekomstig gebied voor verbetering
en aanpassing van de openbare ruimte, waaronder de
infrastructuur (onder andere wegen en parkeren), met ruimte
voor onder andere grootschaligere detailhandelsvestiging met
een grotere oppervlakte en meer bebouwing en alle overige
bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader
uit te werken.
Deze percelen en perceelsgedeelten zijn nader aangegeven op
de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer
18-12-18-T002 en de daarbij behorende lijst van eigenaren
en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de
openbare registers van het kadaster per 11 december 2018.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste
drie jaren, tenzij voor de einddatum een bestemmingsplan of
structuurvisie is vastgesteld.
Om te voldoen aan artikel 7 lid 1 Wvg ligt het raadsbesluit
met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de
perceelsgewijze registratie, met ingang van 11 maart 2019
voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van
de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van Saint Hilaire 2 te
Zierikzee. Openingstijden van het gemeentehuis: maandag tot
en met donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van
08.00 uur tot 16.00 uur.
De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze
percelen en perceelsgedeelten ontvangen een afzonderlijke
kennisgeving.
Het raadsbesluit is bekend gemaakt in de Staatscourant
van 8 maart 2019, te raadplegen via https://www.
officielebekendmakingen.nl.
Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester
en wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 18 december
2018 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie
maanden bestendigd.
Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten
eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit
begrepen percelen en perceelsgedeelten, wanneer zij hun
percelen/perceelsgedeelten, dan wel de daarop gevestigde
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de
Gemeente Schouwen-Duiveland te koop aanbieden.
Bezwaar
Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen dit besluit
tot aanwijzing van de gemelde percelen en perceelsgedeelten
tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolgde de
Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende
een termijn van zes weken, ingaande op 11 maart 2019,
een bezwaarschrift indienen bij de raad van de Gemeente
Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Diegene die een bezwaarschrift indient, kan, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond
van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Stationslaan 10, 4815 GW,
Breda.
Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Schouwen-Duiveland van 18 december 2018
als bedoeld in artikel 6 Wvg, dan hoeven zij niet opnieuw een
bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van
het college van burgemeester en wethouders wordt thans,
op grond van artikel 6 lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht
tegen het raadsbesluit.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Linda
Timmers, per e-mail via linda.timmers@schouwen-duiveland.nl
of via telefoonnummer (0111) 452 246.

Bekendmaking
voornemen voorbereiding
bestemmingsplan Renesse

van maandag 18 maart 2019 tot en met 29 april 2019 voor
iedereen is in te zien.

•

Het wijzigingsplan is in te zien op www.schouwen-duiveland.nl
en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

•

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw
bestemmingsplan Renesse wordt voorbereid. Iedere tien jaar
actualiseren we namelijk onze bestemmingsplannen. Dit zijn
we ook volgens de wet verplicht. Om aan deze verplichting te
blijven voldoen is het nodig om voor dit deel van Renesse een
nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen
ingebracht.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan in
elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1676.00154BpaREVO01
Het voorontwerp ligt van 18 maart tot en met 29 april 2019
ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.
Wat is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan beschrijft
wat er met de ruimte mag gebeuren. Het bestemmingsplan
is juridisch bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven
als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten
niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld
ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken.
Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een
bestemmingsplan meerdere fasen doorlopen. Er wordt gestart
met een voorontwerp bestemmingsplan voor in dit geval het
gebied Zierikzee buiten de grachten. We beginnen met het
bepalen van het plangebied. Ook wordt er door ons onderzoek
gedaan zodat alles wat belangrijk is in kaart wordt gebracht.
Het resultaat is een voorontwerp bestemmingsplan.
Het plan. Het gebied waarop het bestemmingsplan ziet op
de kern van Renesse. Bestaande uit het centrumgebied, het
transferium en de gebieden rond de Jan van Renesseweg,
Scholderlaan en Stoofweg.
De actualisatie houdt in dat in het nieuwe plan:
• de geldende regeling is aangepast aan de huidige
maatschappelijke normen over wat er in een
bestemmingsplan vastgelegd dient te worden;
• gewijzigd vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid is
verwerkt;
• de in de afgelopen 10 jaar verleende vrijstellingen,
ontheffingen en afwijkingen zijn verwerkt;
• nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied, mits
volledig ruimtelijk afgewogen en bestuurlijk positief op
besloten, meegenomen kunnen worden. Van dergelijke
ontwikkelingen is vooralsnog geen sprake.
Reageren. Van 18 maart tot en met 29 april 2019
kan iedereen een inspraakreactie geven op het
voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of
mondeling, een inspraakreactie per email geven is niet
mogelijk. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het
college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen
van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak
maken met Dion van Eenennaam op (0111) 452 220.
Adviserende instanties. Ook stellen wij de volgende
instanties in de gelegenheid om advies uit te brengen over
het voorontwerpbestemmingsplan: zoals Provincie Zeeland,
Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland,
Ondernemersvereniging Renesse en de Dorpsraad Renesse.
Procedure. Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij
in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we
of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De verwachting
is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal 2019 ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Steeds
als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een
publicatie geïnformeerd.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het uitbreiden van de verblijfsruimte Sint Domusstraat 19 te
Zierikzee.
Wijzigingsplan
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat het wijzigingsplan van
• Heuvelsweg 7 te Kerkwerve, het omzetten van het aantal
niet permanente standplaatsen van 15 naar 25

•

Vanaf 18 maart tot en met 29 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.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het verbouwen van een woning Poststraat 32 te Zierikzee
op 04-03-2019;
• Het isoleren van een zolder, plaatsen dakramen en
vernieuwen van een badkamer Nieuwe Bogerdstraat 20 te
Zierikzee op 05-03-2019;
• Het verplaatsen van een woning Weelweg (5) te
Scharendijke op 04-03-2019;
• Het renoveren van een woning en plaatsen kozijn Korte
Nobelstraat 8 te Zierikzee op 27-02-2019;
• Het wijzigen van gebruik Ingridstraat 30a te Scharendijke
op 06-03-2019;
• Het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting Putterweg 5 te
Renesse op 6 maart 2019;
• Het uitbreiden van de werkplaats Groene Weegje 19 te
Zierikzee op 07-03-2019;
• Het plaatsen van een overkapping Techniekweg 2 te
Zierikzee op 08-03-2019;
• Het melden van brandveilig gebruik Burghseweg 73 te
Burgh Haamstede 08-03-2019;
• Het realiseren van twee luchtwassers Lange Blokweg 41a te
Zierikzee op 08-03-2019;
• Het verbouwen van een woning Donkereweg 22 te
Noordgouwe op 09-03-2019;
• Het plaatsen van 10 zonnepanelen Kampweg 4 te Burgh
Haamstede op 10-03-2019;
• Het vervangen van een tuinhuisje Korte Moermondsweg 23
0004 te Renesse op 10-03-2019;
• Het bouwen van een berging Haven Noordzijde 5 te
Brouwershaven op 10-03-2019).
Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen.
B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens
artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
omgevingsvergunning te verlenen:
• Het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het
realiseren van 17 zorg-recreatiewoningen, Kijkuitsedijk 3 te
Zonnemaire.

•
•

Het restaureren van de Plompe Toren,
Plompetorenweg te Burgh Haamstede (verzonden 07-032019);
Het bouwen van een woning Smientstraat 7 te Zierikzee
(verzonden 08-03-2019);
Het vervangen van een dakkapel Scheepstimmerdijk 40 te
Zierikzee (verzonden 08-03-2019);
het wijzigen van de situering van de woning en schoorsteen
Steenweg 7 te Burgh-Haamstede (verzonden 08-03-2019);
Het optimaliseren van de strandovergang te Scharendijke (F
271) (verzonden 07-03-2019).

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het omzetten van 5-niet permanente standplaatsen naar 5
permanente standplaatsen op het adres Heuvelsweg 7 te
Kerkwerve.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in
te zien van maandag 18 maart tot en met maandag 29 april
2019 via www.schouwen-duiveland.nl.
Beroep
• Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
(dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 29 april 2018
beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda
door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid
advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van
kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda.
Kennisgeving omgevingsvergunning uitbreiding
parkeerterrein Boutlaan 1b te Scharendijke
De aanvraag, de beschikking, de verklaring van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf
maandag 18 maart tot en met 29 april 2019 ter inzage. De
stukken kunt u raadplegen via de gemeentelijke website: www.
schouwen-duiveland.nl.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken zijn in te zien via www.schouwen-duiveland.nl met
ingang van maandag 18 maart tot en met maandag 29 april
2019.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van
bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank
Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA
Middelburg.

Tijdens de periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen
inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling
kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is voornemens
een monumentenvergunning voor een archeologisch
rijksmonument te verlenen voor het “plukken/trekken” (met
wortel en al verwijderen) van invasieve bomen en struiken in
het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de
Meeuwenduinen op de Kop van Schouwen.

C. 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 verbouwen van een woning en aanleggen van een uitrit
Noordstraat 1 te Bruinisse (verzonden 05-03-2019);
Het brandveilig gebruik Duinzoom 1 te Renesse (verzonden
06-03-2019);
Het vervangen een dak Donkerweg 66 te Schuddebeurs
(verzonden 06-03-2019);
Het herindelen van een rijksmonument Visstraat 14 te
Zierikzee (verzonden 06-03-2019);
Het plaatsen van een schutting Dorpsweg 2 te Serooskerke
(verzonden 06-03-2019);

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van maandag 18 maart tot en met
maandag 29 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis te
Zierikzee.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder
schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden
ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer (0111) 452 252.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten
door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen
te Zierikzee: Julianastraat, Zoutkeetstraat en Vissersdijk,
op 15 juni 2019 van 13:00 uur tot 02:00 uur van de daarop
volgende dag.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van Anywave 2019 Julianastraat 46 te
Zierikzee van 12 juni tot en met 16 juni 2019.
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.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

