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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 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.

Verhoogde kans natuurbrand 
door langdurige droogte
Er geldt een verhoogd risico op natuurbranden (Fase 2).

Fase 2 Extra alert
Je verwacht misschien niet direct dat natuurbranden ook 
voor kunnen komen zonder een langdurige periode van hitte, 
maar omdat het al een tijdje nauwelijks heeft geregend is de 
natuur erg droog. Het risico op een natuurbrand is daardoor 
veranderd van Fase 1 (Regulier risico) naar Fase 2 (Extra alert). 
In deze fase voeren de natuurbeheerders extra controles uit en 
vragen we ook actief aan inwoners en recreanten extra alert te 
zijn op het ontstaan van brand. En de brand zo snel mogelijk te 
melden via het alarmnummer 1-1-2.

Lees meer over de twee fases en de natuurbrandrisico’s 
op www.zeelandveilig.nl.

Zonnepanelen op groen dak 
leveren hoger rendement
Haal meer uit uw zonnepanelen in combinatie met een groen 
dak. Een groen dak zorgt voor verkoeling en een lagere 
temperatuur, waardoor het rendement van de zonnepanelen 
wordt vergroot. In de zomer kan de temperatuur op een 
bitumineus zwart dak oplopen tot 85 °C, bij een groen dak 
loopt het maximaal op tot 35 °C. Zonnepanelen hebben het 
hoogste rendement bij een omgevingstemperatuur onder de 
25 °C. 

Wat is een groen dak? 
Een groen dak is een dak bedekt met planten of gras. 
Extensieve groene daken zijn het meest geschikt in combinatie 
met zonnepanelen. Een extensief groen dak is begroeid met 
mossen, vetplanten en kruiden en heeft hierdoor weinig 
onderhoud nodig.

Wist u dat een groen dak….
• onderhoudsarm is.
• de luchtkwaliteit verbeterd, omdat het fijnstof uit de lucht 

filtert.
• ervoor zorgt dat het rioleringsstelsel minder belast wordt.
• een isolerende werking heeft en voor verkoeling zorgt in 

de zomerse maanden.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het plaatsen van een groen dak of 
andere duurzaamheidsmaatregelen? Ga dan naar  
www.duurzaambouwloket.nl of neem contact op met de 
gemeente Schouwen-Duiveland.

4 mei herdenking
Zaterdag 4 mei herdenkt de gemeente Schouwen-Duiveland 
in Renesse alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en 
diegenen die daarna bij deelname aan een vredesmissie het 
leven gelaten hebben.

U wordt van harte uitgenodigd om bij de herdenking in 
Renesse, Zeeanemoonweg 1, aanwezig te zijn. Vanuit het 
dorpshuis in Renesse, waar het eerste gedeelte van het 
programma plaatsvindt, vertrekt het gezelschap gezamenlijk 
naar het monument. Dit jaar staan we stil bij het feit dat 
het “algemeen kiesrecht” precies honderd jaar bestaat. Het 
jaarthema van 2019 luidt:  In vrijheid kiezen.

Wijziging in het programma 
Anders dan andere jaren is de toespraak van burgemeester 
Rabelink buiten, bij het herdenkingsmonument.

Programma: 
18.45 uur   Ontvangst genodigden in het dorpshuis van   
 Renesse met koffie/thee 
19.00 uur  Welkom 
19.05 uur   Programma obs Stapelhof, kinderen groep 7/8 
19.15 uur   Gedicht door Stan van der Wekken      
                   (kinderburgemeester) 
19.20 uur   Tocht naar het monument onder begeleiding van  
                    Michael Heerkens (doedelzak) 
19.30 uur   Toespraak burgemeester Gerard Rabelink 
19.35 uur   Zang door Ensemble Waisisi 
19.50 uur   Kranslegging 
 Bloemen leggen door leerlingen obs Stapelhof 
19.59 uur   Blazen van de Taptoe. Aansluitend 2 minuten stilte 
20.02 uur   Zingen coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus  
 onder begeleiding van Luctor et Emergo 
 Rondgang langs de graven en uitstrooien van  
 bloemen door de aanwezigen 
20.15 uur   Afsluitend samenzijn in het dorpshuis

Vlaggen op de juiste manier 
Wilt u zaterdag 4 en zondag 5 mei vlaggen? Dan is het handig 
om te weten welke regels hier voor gelden.

4 mei. Voor het herdenken van de oorlogsslachtoffers kunt u 
4 mei de vlag tussen 18.00 uur en zonsondergang (± 21.15 uur) 
half stok hangen.

5 mei. Vlagt u zondag 5 mei - nationale bevrijdingsdag - dan 
kan dit van zonsopgang tot zonsondergang. De vlag kan dan in 
top, maar zonder oranje wimpel

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer 
Activiteitenbesluit
• Het verdubbelen van de kasoppervlakte Kloosterweg 8 te 

Noordgouwe;
• Het plaatsen van een stalen container ten behoeve van 

een nieuwe chlooropslag Wethouder van Klinkenstraat 9 te 
Nieuwerkerk.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het legaliseren van een paardenstal Zuidweg 3 te Bruinisse 

op 13-04-2019;
• Het plaatsen van een chlooropslagruimte en aanleggen 

uitrit Wethouder van Klinkenstraat 9 te Ouwerkerk op 15-
04-2019;

• Het verbouwen van een pakhuis tot woning met 
galerieruimte Krepelstraat 19 te Zierikzee op 16-04-2019;

• Het herbouwen van een woning Bremweg 26 te Renesse op 
16-04-2019:

• Het plaatsen van een reclame Koninginneplein 2 te 
Oosterland op 17-04-2019;

• Het plaatsen van een reclame Haven Noordzijde 36 te 
Brouwershaven op 17-04-2019;

• Het verbouwen van een berging Dorpsweg 37 te Bruinisse 
op 18-04-2019;

• Het vervangen van kozijnen Hofferstraat 34 te Zierikzee op 
18-04-2019.

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 6 weken:
• Voor het kappen van twee bomen aan het Slingerbos 

(achter Zuidwellestraat 13 en 15 ) te Zierikzee ontvangen op 
28 februari 2019;

• Voor het verwijderen van een schuur op het adres Inlaag 8 
te Scharendijke ontvangen op 15 februari 2019.    

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 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het plaatsen van dynamische borden op diverse locaties 

langs de N59 op Schouwen-Duiveland, langs de Lange 
Blokweg, ter hoogte van huisnummer 11 en langs de Laan 
van St. Hilaire ter hoogte van huisnummer 5 te Zierikzee 
(verzonden 16-04-2019);

• Het wijzigen van het gebruik Ingridstraat 30a te 
Scharendijke (verzonden 18-04-2019);

• Het vervangen van een kokerduiker Koudekerkseweg te 
Burgh-Haamstede (verzonden 18-04-2019);

• Het bouwen van een schuur en verbouw woning Loensweg 
10 te Nieuwerkerk (verzonden 18-04-2019);

• Het bouwen van een extra loods bij bestaande loods 
Spuiwekken 27 te Brouwershaven (verzonden 18-04-2019);

• Het realiseren van een brasserie in voormalig restaurant 
Vier Bannen, Weg van de Buitenlandse Pers 3 te Ouwerkerk 
(verzonden 18-04-2019);

• Het uitbreiden van een terras haven Noordzijde 9 te 
Brouwershaven (verzonden 18-04-2019);

• Het wijzigen van een uitrit Loensweg 10 te Nieuwerkerk 
(verzonden 19-04-2019).

 
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 locatie: 

Brouwershaven, Markt, een parkeerverbod van 08.00 uur 
op 26 april 2019 tot en met 17.00 uur op 29 april 2019; 

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende locatie; 
Brouwershaven, Markt Noordzijde, een inrijverbod op 27 
april 2019 van 08.00 uur tot 00.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Oosterland, Korte Achterweg ter hoogte van nummer 10 
en Kerkstraat ter hoogte van nummer 5 richting de Markt, 
Groenendaal vanaf de kruising Burg. Van der Havestraat, 
Markt, Sint Joostdijk vanaf nummer 10 tot aan de Markt op 
27 april 2019 van 10.00 uur tot 00.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod Oosterland, Markt vanaf 
25 april 2019 om 12.00 uur tot en met 29 april 2019 om 12.00 
uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Noordgouwe, Ring, 27 april 2019 van 10.00 uur tot 12.15 uur;
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• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Ouwerkerk, Ring, 27 april 2019 van 08.00 uur tot 18.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Bruinisse, vanaf Molenstraat 63 tot aan de Dr. De Kockstraat, 
27 april 2019 van 08.30 uur tot 20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Nieuwerkerk, Kerkring en de Hoge Kerkstraat;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Scharendijke, Ingridstraat en Platteweg (gedeeltelijk) en 
het Bethlehemplein;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende 
wegen: Renesse, Korte Reke.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het plaatsen van een draaimolen op het terrein van de 

Jacobuskerk te Renesse van 1-05-2019 tot en met 23-07-2019 
van 09.00 tot 18.00 uur en van 02-08-2019 tot en met 31-10-
2019 van 09.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Markt te Brouwershaven 
op 27-04 2019 van 08.00 tot 00.00 uur;

• Het organiseren van een optreden van het Oranjekoor 
Koningsdag Oosterland, Markt, gedeelte Sint Joostdijk, 
Groenendaal en Korte Achterweg op 26-04-2019 van 19.00 
tot 23.00 uur en op 27-04-2019 van 10.00 uur tot 00.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Ring te Noordgouwe op 
27-04-2019 van 10.15 tot 12.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Ring te Ouwerkerk op 27-
04-2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Bruinisse Molenstraat en 
bij dorpshuis De Vanger op 27-04-2019 van 10.30 tot 18.30 
uur;

• Het organiseren van de Avondvierdaagse Zierikzee op 11, 
12, 13 en 14 juni 2019 van 18.00 tot 22.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Kerkring, Hoge Kerkstraat 
en Poststraat te Nieuwerkerk op 27-04-2019 van 09.30 tot 
19.00 uur;

• Het organiseren van een toertocht op Schouwen-
Duiveland op 20-04-2019 van 10.00 tot 11.30 uur;

• Het organiseren van Koningsdag Ingridstraat 32 te 
Scharendijke op 27-04-2019 van 10.30 tot 22.00 uur

• Het organiseren van Koningsdag centrum Renesse op 27-
04-2019 van 08.00 tot 23.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Lageweg 1 te 
Sirjansland op 11-05-2019 van 10.00 tot 14.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Kromme Elleboog 3 
te Zierikzee op 11-05-2019 van 09.00 tot 15.00 uur;

• Het organiseren van rommelroute Rondje Malta te 
Zierikzee op 11-05-2019 en 14-09-2019 van 10.00 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 6 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.


