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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 dorpsraad 
Noordwelle 
De dorpsraad Noordwelle houdt haar openbare 
jaarvergadering op dinsdag 26 maart om 20.00 uur in het 
dorpshuis Noordwelle.

Raadsinformatiebijeenkomst 
over de participatiewet 
Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder 
ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De 
wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook 
mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens de openbare 
raadsinformatieavond van 28 maart wordt de gemeenteraad 
bijgepraat over een aantal stappen in de uitvoering van de 
Participatiewet op Schouwen-Duiveland. Op het programma 
staan presentaties over:
• De brede opgave vanuit de Participatiewet en de vertaling 

naar Schouwen-Duiveland
• De startnotitie ‘Vitale arbeidsmarkt’ met een concrete 

uitwerking in het project ‘Deltabanen’       

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Burgerzaal om 
de raadsinformatiebijeenkomst bij te wonen.

Bijeenkomst gouden 
bruiloftsparen 
Op woensdag 3 april wordt een feestelijke middag 
georganiseerd voor alle Schouwen-Duivelanders die de 
afgelopen tijd 50 jaar waren gehuwd. De bijeenkomst vindt 
plaats in De Nieuwe Kerk in Zierikzee. 

Tijdens de feestelijke middag worden de echtparen 
toegesproken door burgemeester Gerard Rabelink. Ook 
treedt de zanger/gitarist Wim Steenbakker op. Alle gouden 
bruiloftsparen ontvingen van de gemeente Schouwen-
Duiveland een persoonlijke uitnodiging. Jubilarissen die 
gehuwd zijn in 1968 of in de eerste drie maanden van 1969 en 
geen uitnodiging ontvingen kunnen zich alsnog aanmelden via 
e-mail nannie.dorst@schouwen-duiveland.nl.

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 4 april.

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

Besluit ambtshalve 
opschorting bijhouding 
persoonslijst 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen met 
onbekende bestemming is vertrokken. Op grond van artikel 
2.22, lid 1 van de Wet Basisregistratie personen (BRP) en met 

toepassing van artikel 2.60, onder d van de Wet BRP, heeft het 
college van college van burgemeester en wethouders daarom 
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen 
ambtshalve op te schorten. Dit betekent dat deze niet meer als 
ingezetene zijn ingeschreven in de BRP.

Op grond van artikel 2.22, lid 2 van de Wet BRP is de datum van 
opschorting de datum waarop het voornemen tot ambtshalve 
opneming van de gegevens aan betrokkenen schriftelijk 
mededeling is gedaan.

NAAM : Romain, Dave 
Geboortedatum : 14 december 1992 
Adres : Ridderweg 6, 4327 SK Serooskerke 
Datum opschorting : 07 december 2018 
Datum besluit : 26 februari 2019

NAAM : Bus, Tatjana Gerritdina Hermina Gina 
Geboortedatum : 06 november 1988 
Adres : Prinses Wilhelminalaan 34,  
  4311 BP Bruinisse 
Datum opschorting : 07 december 2018 
Datum besluit : 26 februari 2019

NAAM : van der Slikke, Niels 
Geboortedatum : 26 januari 1984 
Adres : Prunjewekken 6, 4327 AH Serooskerke 
Datum opschorting : 07 december 2018 
Datum besluit : 26 februari 2019

Naam : Lukmanov, Daler 
Geboortedatum : 21 juni 1981 
Adres : Vrije 40, 4301 JZ Zierikzee 
Datum opschorting : 10 december 2018 
Datum besluit : 26 februari 2019

NAAM : van Mook, Davy 
Geboortedatum : 03 november 1985 
Adres : Schuurbeque Boeijestraat 2 0023,  
  3201 KK Zierikzee 
Datum opschorting : 07 december 2018 
Datum besluit : 26 februari 2019

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken na de datum van 
bekendmaking bezwaar tegen dit besluit maken bij het college 
van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening 
en adres van de indiener, datum en omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de 
bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens 
is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Opstelling en data kermissen 
2019 Schouwen Duiveland 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij de conceptopstelling en data van de kermissen van 
Renesse en Zierikzee voor 2019 heeft vastgesteld.

De kermisdata voor 2019 zijn: Renesse van 25 tot en met 31 
juli en Zierikzee van 2 tot en met 8 augustus. Voor beide kernen 
geldt dat op zondag de kermis gesloten is.

De opstellingstekeningen zijn van 22 maart tot en met 3 mei 
2019 tijdens kantooruren in te zien in het gemeentehuis te 
Zierikzee. Maakt u vooraf een afspraak met de behandelend 
ambtenaar, de heer A. Franse. Hij is bereikbaar op nummer 
(0111) 452 213 of via e-mail  
adrie.franse@schouwen-duiveland.nl. Bij de behandelend 
ambtenaar kunt u ook uw zienswijze kenbaar maken. 

Omgevingsvergunning 
Wijzigingsplan 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het wijzigingsplan is in te zien voor:
• Het uitbreiden van een kassencomplex aan de Kloosterweg 

8 te Noordgouwe;
• Het wijzigen van de Agrarische bestemming naar Wonen 

voormalig agrarisch bedrijf Maatje Harings Jobsweg 9 te 
Oosterland.

De plannen zijn van 25 maart tot en met 6 mei 2019 voor 
belanghebbenden in te zien is via www.schouwen-duiveland.nl.

Vanaf 25 maart tot en met 6 mei 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 7 mei 2019.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het wijzigen van de functie ambachtshuis naar 

pannenkoekenhuis Roelandsweg 3a te Renesse op 11-03-
2019;

• Het herstellen en herinrichten van terrein rond restaurant 
de Grevelingen, Parallelweg 1 te Bruinisse op 11-03-2019;

• Het vestigen van horeca categorie 2 Hoofdpoortstraat 2 te 
Zierikzee op 13-03-2019;

• Het verbeteren van een toegangsweg aan de oostzijde van 
Havenkanaal nabij keersluis Zierikzee op 14-03-2019;

• Het vervangen van een dakkapel Julianastraat 20 te 
Zierikzee op 14-03-2019;

• Het uitbreiden van een woning Westenschouwenseweg 2 te 
Burgh-Haamstede op 14-03-2019;

• Het plaatsen van een balkonhek Grevelingenhout 51 te 
Bruinisse op 12-03-2019;

• Het uitbreiden van de fietsenwinkel Wilhelminaweg 6 te 
Renesse op 15-03-2019;

• Het slopen van schuren, nieuwbouw van 2 woningen en 
het verbouwen van schuur tot recreatieappartementen 
Dorpsstraat 10 te Ellemeet op 15-03-2019:

• Het uitbreiden van een woning Boezem 53 te Zierikzee op 
15-03-2019;

• Het verbouwen van een pakhuis tot woning Molenstraat 9 
te Zierikzee op 15-03-2019;

• Het plaatsen van zonnepanelen Weststraat 1 te Zierikzee op 
16-03-2019.

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 verbouwen van een berghok tot slaapkamer 

(brandveilig gebruik) Ribesstraat 22 te Nieuwerkerk;
• Het bouwen van een bedrijfsloods Rolleklootsedijk (2) te 

Nieuwerkerk;
• Het intern wijzigen van een pand en brandveilig gebruik 

Hoge Molenstraat 41 te Zierikzee.
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De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien met ingang van maandag 25 maart tot 
en met maandag 6 mei 2019.

Tijdens de periode van ter inzage 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.

C. Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 
grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag 
om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal zes weken:
• Voor het realiseren van een logiesfunctie op Oude Haven 15 

te Zierikzee ontvangen op 27 december 2018.

De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er 
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

D. 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 aanbrengen van een gesloten bodemenergiesysteem 

Putterweg 5 te Renesse (verzonden 12-03-2019);
• Het dichtzetten van een balkon achterzijde woning Kerkhof 

14 te Zierikzee (verzonden 13-03-2019);
• Het aanleggen van een uitrit Irenestraat 9 te Burgh-

Haamstede (verzonden 13-03-2019);
• Het bouwen van een tuinkamer Markt 5 te Brouwershaven 

(verzonden 14-03-2019);
• Het bouwen van een recreatiewoning Den Osse 5 te 

Brouwershaven (verzonden 14-03-2019);
• Het bouwen van een woning Scholderlaan 11 te Renesse 

(verzonden 14-03-2019);
• Het uitbreiden van een woning Sportweg 6 te Sirjansland 

(verzonden 14-03-2019);
• Het aanpassen van de woning Oude Haven 3 te Zierikzee 

(verzonden 14-03-2019);
• Het vervangen van een garage Dorpsweg 33 te Bruinisse 

(verzonden 14-03-2019);
• Het verbouwen van zolder tot woning Korte Nobelstraat 39 

te Zierikzee (verzonden 14-03-2019);
• Het verbouwen van een woning Lageweg 20 te Sirjansland 

(verzonden 15-03-2019);

• Het bouwen van een carport met zonnepanelen Stuifketel 4 
te Burgh-Haamstede (verzonden 15-03-2019);

• Het plaatsen van lichtmasten Duinwegje 28 te Burgh-
Haamstede (verzonden 15-03-2019);

• Het verbouwen van een restaurant Kraaijensteinweg 162 te 
Burgh-Haamstede (verzonden 15-03-2019);

• Het wijzigen doorgang ontbijtruimte van pension Korte 
Reke 5 te Renesse (verzonden 15-03-2019);

• Het wijzigen van een overkapping naar verblijfsruimte Sint 
Domusstraat 19 te Zierikzee (verzonden 18-03-2019).

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 Lokkershofweg 4 te 
Noordwelle

• Het uitbreiden van een parkeerterrein Boutlaan 1b te 
Scharendijke;

• Het bouwen van een tijdelijk cafetaria Serooskerkseweg 28 
te Serooskerke.

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 25 maart en met maandag 6 mei 
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 6 mei 2019) beroep 
ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 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.

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 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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