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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.

Themasessie toeristische 
cijfers Schouwen-Duiveland 
en onderzoeksvragen Agenda 
Toerisme 
Op 1 april vanaf 19.30 uur vindt er een openbare 
themabijeenkomst plaats met de gemeenteraad over de 
onderzoeksvragen in het kader van de nieuwe Agenda 
Toerisme 2018-2026. De bijeenkomst vindt plaats in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst zal mede 
begeleid worden door de Hogeschool Zeeland, specifiek het 
Kenniscentrum Kusttoerisme. Het Kenniscentrum Kusttoerisme 
is één van de partners in het Platform Toerisme en de nieuwe 
Agenda Toerisme 2018-2026.

In deze nieuwe agenda zijn enkele onderzoeksvragen 
geformuleerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten 
dat er een behoefteonderzoek recreatie-eenheden 
moet plaatsvinden. Voor dit onderzoek zijn concept-
onderzoeksvragen opgesteld. Deze zijn in de raadscommissie 
van 28 februari jl. een eerste keer besproken.

Tijdens de bijeenkomst zal een beeld worden gegeven van de 
huidige concept-onderzoeksvragen, de actuele toeristische 
cijfers en de beschikbare (onderzoeks-)data. Vervolgens vindt 
onder begeleiding van het kenniscentrum een gezamenlijke 
uitwisseling over deze punten plaats. De bedoeling is 
om de onderzoeksvragen samen met de gemeenteraad 
definitief te kunnen maken, zodat het offerte-traject voor het 
behoefteonderzoek recreatie-eenheden kan worden opgestart.

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de actuele 
toeristische cijfers en mee te denken in de mogelijkheden voor 
de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de Agenda 
Toerisme 2018-2026.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met Marcel van den Berge, beleidsmedewerker 
Recreatie en Economie via (0111) 452 239 of per e-mail op 
marcel.vanden.berge@schouwen-duiveland.nl.

Vergadering dorpsraad 
Scharendijke 
De dorpsraad Scharendijke houdt haar openbare 
jaarvergadering op maandag 1 april om 20.00 uur in het 
dorpshuis De Putmeet in Scharendijke.

Vergadering dorpsraad 
Kerkwerve 
De dorpsraad Kerkwerve houdt haar openbare jaarvergadering 
op woensdag 3 april om 19.30 uur in het dorpshuis ‘t 
Zuudende te Kerkwerve.

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.

Sandwichreclameborden 
In 2019 is het voor niet-commerciële organisaties 
wederom mogelijk om gratis gebruik te maken van de 
sandwichreclameborden op Schouwen-Duiveland. De 
gemeente Schouwen-Duiveland stelt hiervoor €15.000 
beschikbaar. De kosten voor zowel het drukwerk als de 
advertentiekosten worden hiervan betaald.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het gratis adverteren op 
de borden zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld. De 
organisatie wordt als niet-commercieel aangemerkt als voldaan 
wordt aan alle onderstaande criteria:
• het evenement/activiteit heeft een tijdelijk karakter;
• het evenement/activiteit vindt plaats in de gemeente 

Schouwen-Duiveland;
• het evenement/activiteit is voor een breed publiek 

toegankelijk;
• het evenement/activiteit heeft een sociaal-cultureel 

karakter, of wel een maatschappelijk belang;
• het evenement/activiteit heeft geen betrekking op een 

bepaald commercieel merk of product;
• het evenement/activiteit heeft geen winstoogmerk;
• het evenement/activiteit heeft geen entreegelden;
• het evenement/activiteit is georganiseerd door vrijwilligers ;
• het evenement/activiteit heeft geen betalende sponsors;  
• het evenement/activiteit is niet gericht op bedrijven.

Indien u niet aan alle bovenstaande criteria voldoet is het 
reguliere tarief van Event Support Holland van toepassing.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden tot en met 5 april 2019 door een e-mail 
te sturen naar paula.hanse@schouwen-duiveland.nl. Hierin 
geeft u aan op welke organisatie en evenement/activiteit het 
betrekking heeft, voor welke periode u wilt adverteren en of u 
in 2018 al hebt deelgenomen aan het project.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
Na 5 april 2019 worden alle aanmeldingen verzameld. Als 
er meer aanmeldingen zijn, dan er ruimte is op de borden, 
wordt er gebruik gemaakt van een loting. Iedere organisatie 
krijgt voor 19 april 2019 bericht of de aanmelding kan 
worden gehonoreerd of niet. Het is de bedoeling dat in het 
hoogseizoen (juni-augustus 2019) vijf evenementen op één 
poster zichtbaar zijn gedurende twee weken. Tijdens het 
laagseizoen (van januari tot en met mei en van september 
tot en met december) zijn vijf evenementen op één poster 
zichtbaar gedurende drie weken.

Hebt u vragen?
Mocht u meer informatie willen hebben of hebt u vragen? 
Neem dan contact op met Paula Hanse via telefoonnummer 
(0111) 452 392 of per e-mail paula.hanse@schouwen-duiveland.
nl.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• De opslag van vaste meststoffen Groene Dijk te Zierikzee.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het woonrijpmaken van Buzee te Zierikzee op 15-03-2019;
• Het realiseren van een bedrijfswoning boven een 

café Hogezoom 139 te Renesse op 19-03-2019;
• Het plaatsen van gevelreclame Havenplein 25 te Zierikzee 

op 19-03-2019;
• Het realiseren van een slaapkamer en melden brandveilig 

gebruik Weststraat 26 te Nieuwerkerk op 20-03-2019;

• Het plaatsen van een dakkapel Steiltjesstraat 15 te Zierikzee 
op 27-02-2019;

• Het verbouwen van een woning Bogerdweg 4 te Dreischor 
op 21-03-2019;

• Het plaatsen van een reclame/scorebord Noorddijk 1 te 
Brouwershaven op 20-03-2019;

• Het renoveren van een pand Hem 9 te Zierikzee op 21-03-
2019;

• Het nieuw bouwen van een school Hatfieldpark te Zierikzee 
op 19-03-2019;

• Het legaliseren van een veranda Hoge Maireweg 5 te 
Oosterland op 22-03-2019.

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 bouwen van 32 garageboxen op het perceel Groene 

Weegje 5 te Zierikzee.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien met ingang van maandag 1 april tot en 
met maandag 13 mei 2019 via www.schouwen-duiveland.nl

Tijdens de periode van 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. 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 wijzigen van de bestemming naar Wonen, Sportweg 4 

te Sirjansland (verzonden 20-03-2019);
• Het plaatsen van een overkapping Techniekweg 2 te 

Zierikzee (verzonden 20-03-2019);
• Het verbouwen van een galerie Havenpark 28 te Zierikzee 

(verzonden 20-03-2019);
• Het verbouwen van een recreatiewoning Het Baken 136 te 

Scharendijke (verzonden 20-03-2019);
• Het bouwen van een hotel Torenweg 10 te Burgh-

Haamstede (verzonden 21-03-2019);
• Het vestigen van horeca categorie 2, wijnbar 

Hoofdpoortstraat 2 te Zierikzee (verzonden 21-03-2019);
• Het uitbreiden van de consistorie met keuken en melding 

brandveilig gebruik Stationsstraat 9 te Nieuwerkerk 
(verzonden 231-03-2019).

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 beschikbaar stellen van het busgedeelte van 

parkeerterrein Hoofdpoortstraat Zierikzee voor ongeveer 
35 brandweervoertuigen op 20-04- 2019.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van een Paasmarkt Havenplein en 

Havenpark te Zierikzee op 20-04-2019 van 10.00 tot 17.00 
uur.

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’
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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. 


