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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.

Fonds van Kazernering 
De commissie van beheer van het Fonds van Kazernering 
vergadert op maandagmiddag 15 april in het gemeentehuis, 
kamer 1.10, aanvang 16.00 uur. De agenda vermeldt de 
vaststelling van de rekening over 2018 met de balans en 
de bestuursverkiezing. De commissieleden M.R. de Pagter-
ten Kate en H. Uil treden af. Beiden zijn herkiesbaar. Deze 
vergadering is openbaar. De vergaderstukken liggen ter inzage 
in de hal van het gemeentehuis.

Vergadering dorpsraad 
Zonnemaire 
De dorpsraad Zonnemaire houdt haar openbare 
jaarvergadering op woensdag 17 april om 19.30 uur in het 
dorpshuis “De Maire” in Zonnemaire.

Vergadering dorpsraad 
Ouwerkerk 
De dorpsraad Ouwerkerk houdt haar openbare jaarvergadering 
op donderdag 18 april om 19.30 uur in het dorpshuis van 
Ouwerkerk.

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 18 april.

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

Landschaps DOE dag  
zaterdag 20 april 
Op zaterdag 20 april vindt voor de zesde keer de Landschaps 
DOE dag plaats. Bij de Molenberg in Burgh-Haamstede is er 
tussen 11.00 en 16.00 uur van alles te zien en te beleven!

Tijdens dit jaarlijkse evenement voor jong en oud laten 
diverse organisaties zien hoe zij zich voor het landschap van 
Schouwen-Duiveland inzetten. Het gezamenlijke thema van 
de zesde editie van de Landschapsdag is zwerfafval. Ook op 
ons eiland zwerft afval rond. Veel mensen en organisaties 
zetten zich in om Schouwen-Duiveland schoon te houden. De 
gemeente Schouwen-Duiveland besteedt dit jaar aandacht aan 
de verschillende soorten afval. Bezoekers krijgen aan de hand 
van een spel uitleg over welk afval in welke bak moet. Ook 
kunnen bezoekers op een kaart aangeven waar volgens hen 
veel zwerfafval ligt.

Afdruk Zierikzeese 
oorkonde uit 976 te zien in 
gemeentehuis 
Een afdruk van de oorkonde uit 976, waarin Zierikzee voor het 
eerst wordt genoemd én de vertaling ervan zijn van vrijdag 12 

april tot en met 10 mei te zien in de hal van het gemeentehuis 
in Zierikzee. Deze deelexpositie sluit aan bij de (wandel)route 
O kijk, Zierik langs de Ee; de kreek waarlangs Zierikzee ooit is 
ontstaan. Eind maart was de start van dit project in de Nieuwe 
kerk, de oudste plek van Zierikzee. In de Nieuwe kerk heeft 
burgemeester Gerard Rabelink de vertaling van deze oorkonde 
onthuld. Dit historische document geeft een beeld van het 
Zierikzee van vóór de stadsrechten. Zierikzee kreeg deze in 
1248 van graaf Willem I.

De (wandel)route O kijk, Zierik langs de Ee volgt de oude 
waterlopen van de Ee. Inmiddels is er een eenvoudige versie 
uitgezet langs de oude lopen van de Ee; van Zuidhavenpoort 
tot Westbrug en Nobelpoort. Bij het ‘Luitje’ is ook iets te zien 
over de Nieuwe Haven, het latere alternatief van de Ee.

De route wordt de komende maanden verder uitgewerkt en is 
dit voorjaar en de hele zomer te maken.

De deelexpositie in het gemeentehuis is tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis vrij toegankelijk.

Behalve in het gemeentehuis is een deel van de expositie ook 
te zien in het schoolgebouw Pontes Pieter Zeeman. O kijk, 
Zierik langs de Ee is een initiatief van de Stichting Vlam. Voor 
meer informatie kijk op www.okijkhier.nl.

Doe mee met Open 
Monumentendag! 
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. 
Dit jaar zijn alle ogen op Schouwen-Duiveland gericht, want 
de Landelijke opening van Open Monumentendag zal op 12 
september op ons eiland plaats vinden. Een speciale dag om 
extra aandacht te geven aan het mooie monumentale erfgoed 
op Schouwen-Duiveland.

Uitnodiging voor deelname
Hebt u een monument? Dan nodigen we u van harte uit om uw 
monument op zaterdag 14 september open te stellen voor het 
publiek.

Uitgangspunt van Open Monumentendag is gratis toegang en 
openstelling van 10.00 tot 17.00 uur.  

Landelijk thema 2019: Plekken van Plezier
Plekken van Plezier is geïnspireerd door het overkoepelend 
thema van de European Heritage Days: Arts and Entertainment. 
Door te vertalen naar het vermaak en ontspanning door de 
eeuwen heen. Denk hierbij aan muziek, sport en spel, museale- 
en podiumkunsten, horeca en recreatie. Welke monumenten 
zijn hiervoor het decor geweest?

Boekje met programma
Ons jaarlijks boekje geeft een overzicht van alle opengestelde 
monumenten en activiteiten. Deze worden ruim uitgedeeld 
op diverse plaatsen en natuurlijk bij uw eigen monument. 
Eerder al zijn er flyers en via de pers-media worden bezoekers 
gestimuleerd om vooral ons eiland te bezoeken. 

Website Erfgoedplatform / Open Monumentendag
Op de website van het Erfgoedplatform Schouwen-
Duiveland (https://erfgoedschouwenduiveland.nl/open-

monumentendag) zullen alle openstellingen en de diverse 
activiteiten geplaatst worden. Uw gegevens en foto’s worden 
daarvoor gebruikt, deze staan ook op de site van de landelijke 
Open Monumentendag.

Aanmelden of meer informatie?
Wilt u zich opgeven of hebt u vragen? Dan kunt u een e-mail 
sturen naar carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl. We 
verzoeken u dit vóór 22 april te doen.

We hopen op uw deelname en uiteraard op een geslaagde 
Open Monumentendag!

Aangepaste GFT inzameling 
Tweede Paasdag 
In verband met Tweede Paasdag zamelen we op maandag 22 
april geen GFT afval in. In plaats daarvan komen we zaterdag 
20 april langs om uw groene rolemmer te legen.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer 
Activiteitenbesluit
• Het plaatsen van een stoomgenerator Deltastraat 6 te 

Zierikzee;
• Het starten van een bedrijf Van den Abeelestraat 14 te 

Oosterland;
• Het veranderen van een bedrijf Spuiwekken 27 te 

Brouwershaven.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het plaatsen van een veranda Domineesbosje 15 te Burgh 

Haamstede op 26-03-2019;
• Het bouwen van een loods Spuiwekken 27 te 

Brouwershaven op 01-04-2019;
• Het plaatsen van een terrasoverkapping Rollandthof 51 te 

Zierikzee op 02-04-2019;
• Het verbouwen van een woning Kraaijensteinweg 134 te 

Burgh Haamstede op 02-04-2019;
• Het realiseren van een brasserie ten behoeve van het 

Watersnoodmuseum in voorheen De Vierbannen, Weg van 
de Buitenlandse Pers 3 te Ouwerkerk op 03-04-2019;

• Het plaatsen van een naamsaanduiding en 
vlaggemast Zandweg 32 te Zierikzee op 03-04-2019;

• Het uitbreiden van een terras voor Haven Noordzijde 9 te 
Brouwershaven op 03-04-2019;

• Het realiseren van een terras Korte Reke 5 te Renesse op 
01-04-2019;

• Het realiseren van een tuinkamer Leeuwenburg 46 te 
Oosterland op 04-04-2019;

• Het uitbreiden van kassen Kloosterweg 8 te Noordgouwe 
op 02-04-2019;

• Het wijzigen van een entree Melkmarkt 9a te Zierikzee op 
06-04-2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. 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 verbouwen van een winkel en appartement op 

het adres Havenplein 13 te Zierikzee ontvangen op 7-12-
2018.

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

C. Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
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kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het plaatsen van een reclame/scorebord Noorddijk 1 te 

Brouwershaven (verzonden 03-04-2019);
• Het woonrijpmaken van plan Buzee fase 3, Zierikzee 

(verzonden 03-04-2019).

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. 
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