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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.

Raadsinformatie-
bijeenkomsten: 
Het Veiligheidshuis en Handhaving
Op donderdag 25 april staan er voor de raad twee presentaties 
op het programma. Het Veiligheidshuis geeft een uitleg over 
haar werkzaamheden binnen de provincie Zeeland. Daarnaast 
wordt de raad bijgepraat over de ontwikkelingen bij het team 
handhaving en de samenwerking met de politie.

U bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur deze 
bijeenkomsten bij te wonen in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis.

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 9 mei.

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

Cliëntonderzoek naar ervaring 
met Wmo- en jeugdhulp 
Wat vindt u van de hulp die u vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) of de jeugdhulp die u hebt gekregen. 
Bent u daar tevreden over of kan het volgens u misschien 
beter? Uw ervaring is voor de gemeente belangrijk, want 
met uw ervaring kunnen we onze dienstverlening wellicht 
verbeteren. Daarom begint de gemeente in mei met een 
cliëntonderzoek naar:
• Wmo-hulp en
• Jeugdhulp

Het bureau I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht 
van de gemeente.

Voor Wmo-hulp
De vragenlijst voor de Wmo-hulp/ondersteuning is zowel op 
papier als via internet in te vullen. Bij de papieren vragenlijst 
zit een antwoordenvelop, zodat voor het terugzenden van het 
formulier geen postzegel nodig is. Via internet invullen kan via 
www.zeeland.wmo.nl. 

Voor jeugdhulp
Jongeren van 12 tot 16 jaar krijgen zelf een uitnodiging om aan 
het cliëntonderzoek mee te doen. Voor jongeren onder de 
12 jaar worden de ouders benaderd. De gemeente wil graag 
weten of ouders en jongeren tevreden zijn over de jeugdhulp, 
die ze via de huisarts of via de gemeente hebben gekregen. 
Door een speciale inlogcode is de vragenlijst volledig anoniem. 
De vragenlijst is te vinden op www.zeelandjeugd.nl.

Vragen?
Hebt u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met 
het loket Samenwerking & zorg, telefoonnummer (0111) 452 280 
of via e-mail zorgloket@schouwen-duiveland.nl. 

Doe mee?
Met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente de 
kwaliteit van de dienstverlening nog verbeteren. Daarom is 
het belangrijk dat veel cliënten aan het onderzoek meedoen. 
Meedoen kan tot medio mei. Alvast bedankt voor de 
medewerking.

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 plaatsvinden. 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 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!

Kennisgeving vastgesteld 
bestemmingsplan  
Cornelia Emil Sandströmweg Zierikzee en 

verleende omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat het op 21 maart 2019 vastgestelde 

bestemmingsplan Cornelia Emil Sandströmweg Zierikzee met 
identificatienummer NL.IMRO.1676.00206BphZZ-VA01 van 23 
april tot en met 3 juni 2019 ter inzage ligt. U kunt het digitale 
bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ook ligt het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen 
in deze periode in de hal van het gemeentehuis, Laan van 
Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte 
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het 
bestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 
20.00 uur.

De omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, 
‘brandveilig gebruik’ en ‘uitweg’ is daarnaast verleend. 
De gemeenteraad heeft hiertoe op 26 oktober 2017 een 
coördinatiebesluit genomen. De procedure zoals bedoeld in 
artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast.

Plan
Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische 
regeling voor de verplaatsing van zorgcentrum Cornelia Allévo. 
Het huidige pand Cornelia, gevestigd aan Emil Sandströmweg 
2, is verouderd. Daarom is het voornemen om op de locatie 
naast de Brede School (ter plaatse van de voormalige 
hockeyvelden) een nieuw zorgcentrum te bouwen. Het huidige 
pand wordt te zijner tijd gesloopt. Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van het zorgcomplex op de nieuwe locatie 
mogelijk. De huidige locatie van Cornelia maakt deel uit van 
het bestemmingsplan. 

Reageren
Van 23 april tot en met 3 juni 2019 kan beroep worden 
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit en de verleende 
omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld door 
iedere belanghebbende:
• die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere 

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt,

• die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het 
beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.
nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen 
wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het 
indienen van een beroepschrift.

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.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een 
voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de 
Wet ruimtelijke ordening in werking op 4 juni 2019. 

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het realiseren van een horecagelegenheid Weg van de 

Buitenlandse Pers 3 te Ouwerkerk;
• Het uitbreiden van de opslag De Lelie 22 te Scharendijke;
• Het mobiel puin breken Langeweg 2b te Bruinisse;
• Het plaatsen van een windturbine Stoofweg 8 te 

Nieuwerkerk;
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• Het verwijderen van een koelinstallatie Langeweg 8a te 
Bruinisse;

• Het opslaan van propaan Zuiddijk 5 te Dreischor;
• Het wijzigen van het adres van een bestaande inrichting 

Techniekweg 2 te Zierikzee.

Wijzigingsplan 
Ontwerp wijzigingsplan:
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat een 
ontwerpwijzigingsplan Maireweg 16 te Burgh-Haamstede van 
23 april 2019 tot en met 4 juni 2019 voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt de stukken van het ontwerpwijzigingsplan vinden via 
de gemeentelijke website onder ‘plannen ter inzage’.

Het plan betreft het wijzigen van vaste standplaatsen in het 
realiseren van kampeerhuisjes aan de Maireweg 16 te Burgh-
Haamstede.

Reageren
Van 23 april tot en met 4 juni 2019 kan iedereen een 
zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan. Dit kan 
schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u 
sturen naar het college van burgemeester en wethouders. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het plaatsen van een hekwerk Hogezoom 96c te Renesse 

op 08-04-2019;
• Het nieuwbouwen van loods De Lelie 22 te Scharendijke op 

08-04-2019;
• Het bouwen van een windturbine Stoofweg 8 te 

Nieuwerkerk op 09-04-2019;
• Het renoveren van een dak Goudzwaardstraat 2 te Bruinisse 

op 09-04-2019;
• Het bouwen van een poolhouse/veranda Lokkershofweg 6 

te Noordwelle op 10-04-2019;
• Het bouwen van 26 woningen Burg. Van der Havestraat 

5-13, 8-24 en 52-62 en Koninginneplein 4-14 te Oosterland 
op 10-04-2019;

• Het bouwen van een berging Groeneweg 17 te 
Noordgouwe op 11-04-2019;

• Het vestigen van een B&B in een bijgebouw 
Scheepstimmerdijk 39 te Zierikzee op 11-04-2019;

• Het verlengen van de verleende tijdelijke vergunning 
Haringvlietplein 2 te Zierikzee op 11-04-2019;

• Het plaatsen van een chalet Boterhoekseweg 3 te 
Ouwerkerk op 12-04-2019:

• Het uitbreiden van een woning Lange Blokweg 25 te 
Zierikzee op 11-04-2019;

• Het verbouwen van een pakhuis tot woning Meelstraat 29 
te Zierikzee op 12-04-2019;

• Het aanleggen van een schelpenpad vanaf primaire kering 
te Bruinisse (G, 1610) op 15-04-2019;

• Het plaatsen van extra zonnepanelen Weelweg 12a te 
Ellemeet op 13-04-2019;

• Het legaliseren van een bestaande garage Taaijersweg 10 te 
Kerkwerve op 15-04-2019.

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 een woning Julianastraat 36 te Zierikzee 

(verzonden 10-04-2019);
• Het bouwen van een berging haven Noordzijde 5 te 

Brouwershaven (verzonden 10-04-2019);
• Het realiseren van een terras Korte Reke 5 te Renesse 

(verzonden 10-04-2019):
• Het wijzigen van een entree Melkmarkt 9a te Zierikzee 

(verzonden 12-04-2019);
• Het uitbreiden van een woning Westenschouwenseweg 2 

te Burgh-Haamstede verzonden 15-04-2019).

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 voor de volgende wegen: 

Brouwershaven, Markt op 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 en 26 
augustus 2019 tussen 06.00 en 20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod instellen voor de 
volgende wegen: Kerkwerve, 27 april 2019, Ring, Weelweg 
en Kerkweg van 06.00 uur tot 20.00 uur.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van het trekpaardenspektakel te 

Noordwelle op 3 en 4 augustus 2019 van 10.00 tot 18.00 uur;
• Het organiseren van de Nacht van Oranje en Koningsdag te 

Zonnemaire op 26-04-2019 van 19.00 tot 01.00 uur en op  
27-04-2019 van 10.00 tot 20.00 uur;

• Het organiseren van Themamarkten in Renesse in april tot 
en met oktober 2019;

• Het organiseren van zomermarkten in juli en augustus 2019 
te Brouwershaven van 10.00 tot 18.00 uur;     

• Het organiseren van activiteiten tijdens de Visserijdagen 
Havenkade 2 te Bruinisse op 18-07-2019 van 10.00 tot 24.00 
uur en op 19 en 20-07-2019 van 10.00 tot 01.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag te Kerkwerve op 27 april 
2019 van 09.30 tot 19.00 uur;

• Het organiseren van een 

Lustrumevenement Krabbenhoekseweg 2 te 
Nieuwerkerk op 20-07-2019 van 10.00 tot 20.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt in en rond de 
Jacobuskerk te Nieuwerkerk op 11 mei 2019 van 09.00 tot 
15.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt sportveld 
Zonnemaire op 18-05-2019 van 09.00 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 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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