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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.

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. 

Beeldvormende 
raadsbijeenkomst  
Omgevingsvisie landelijk gebied 
Op maandag 6 mei vindt de beeldvormende bijeenkomst 
voor de gemeenteraad plaats in het proces van de vaststelling 
van de Omgevingsvisie landelijk gebied.  
Eerst is er een presentatie met een toelichting op de visie, 
daarna is er gelegenheid tot vragen over de visie en de 
antwoordnotitie van de zienswijzen inclusief de ambtshalve 
aanpassingen die nog gedaan zijn op de visie (raadsvoorstel). 
De informatie van de insprekers op de vergadering van 18 april 
wordt uiteraard meegenomen bij de verdere behandeling door 
de raad.  
U bent van harte welkom om vanaf 19.30 uur deze bijeenkomst 
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.

Subsidie voor regionale 
cultuurarrangementen 
Schouwen-Duiveland en de andere gemeenten in de 
Oosterschelderegio geven samen met de provincie Zeeland 
subsidie voor culturele activiteiten met een regionaal belang. 
Dit worden regionale cultuurarrangementen genoemd, die 
door deze gemeenten en provincie gezamenlijk worden 
bekostigd. Het gaat om:
• terugkerende, incidentele en nieuwe activiteiten op het 

gebied van kunst(en) en cultureel erfgoed, 
• culturele activiteiten waarvan uitstraling en bereik verder 

reiken dan de gemeentegrenzen. 

Voor deze activiteiten zijn voor de periode 2018-2020 richtlijnen 
opgesteld. Deze richtlijnen geven aan:
• welke culturele activiteiten in aanmerking komen en 
• wat het doel van deze regionale cultuurarrangementen is. 

Deze regionale cultuurarrangementen moeten de kwaliteit 
van de culturele activiteiten in de Oosterschelderegio 
stimuleren, waardoor de regio aantrekkelijk blijft of wordt 
voor (nieuwe)inwoners en bezoekers. Daarnaast kunnen 
dergelijke arrangementen de deelname van inwoners aan 
maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen en 
de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen en de 
onderlinge samenwerking tussen de partijen versterken. 

Organisaties, die van deze regeling gebruik willen maken 
kunnen vóór 1 september 2019 een subsidieaanvraag 
indienen bij de gemeente. Hiervoor is op de website een 
speciaal aanvraagformulier beschikbaar.

Meer bijzonderheden over deze richtlijnen en over de 
aanvraagprocedure zijn te vinden op https://www.schouwen-
duiveland.nl/ondernemen. Zoek op: externe-subsidies.

Waarom triple of HR++ glas? 
Verkoeling in de zomer en warmte in de winter.
Enkel glas is niet meer van deze tijd, toch komt het nog 
regelmatig voor dat er in de woning één of meerdere kozijnen 
met enkel glas aanwezig is. Zelfs een klein raam met enkele 
beglazing kan voor veel warmteverlies zorgen. Het vervangen 
van de enkele beglazing voor isolerende beglazing zorgt 
ervoor dat de energierekening omlaag en het wooncomfort 
omhoog gaat. In de winter houdt het de koude lucht buiten 
en in de zomer wordt de warmte van buiten geweerd. Een 
bijkomend voordeel is dat het ook zorgt voor geluidsisolatie.

Kies triple glas of HR++ glas
Bent u van plan je beglazing te vervangen? Kies dan voor triple 
glas of HR++ glas, dat is nu de standaard als u enkel glas of 
gewoon dubbel glas (‘thermopane glas’) gaat vervangen. Het 
is zonde om voor glas met een lagere isolatiewaarde te kiezen. 
Met triple glas en HR++ glas bespaart u meer energie dan met 
gewoon dubbel glas, en de extra kosten vallen mee. Triple glas 
is soms te dik of te zwaar om in bestaande kozijnen te plaatsen. 
Kies dan voor HR++.

Gaat u ook uw kozijnen vervangen? Kies dan voor kozijnen 
met triple glas en dubbele kierdichting, dan hebt u meteen de 
beste isolatie.

Subsidie
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft momenteel ook 
subsidie beschikbaar om het isoleren van de woning te 
stimuleren. Ook bij het plaatsen van HR++ glas kunt u voor 
een bijdrage in aanmerking komen. Meer informatie over deze 
isolatiesubsidie kunt u vinden op de website: www.schouwen-
duiveland.nl. Voer als zoekopdracht ‘’isolatiesubsidie’’ in. U 
komt dan direct bij het juiste zoekresultaat uit.

Gratis en onafhankelijk advies
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt u verder 
met al u vragen over energiezuinig, comfortabel en 
aardgasvrij wonen. Bekijk deze website voor meer informatie 
over energiebesparende maatregelen, subsidies- en 
financieringsregelingen en bekijk of er lokale acties of 
initiatieven zijn.

Hebt u een vraag? 
Stel deze direct aan een onafhankelijke adviseur door te bellen 
(072) 74 33 956 te mailen info@duurzaambouwloket.nl of laat 
een contactverzoek achter bij de helpdesk.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer

Activiteitenbesluit
• Het bouwen van een loods ten behoeve van de opslag van 

landbouwmachines en schapenstal Oostersteijnweg 8 te 
Ouwerkerk.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het wijzigen van een gevel Havenplein 8 te Zierikzee op 

19-04-2019;
• Het vervangen van een reclameaanduiding Dijkstraat 23 te 

Scharendijke 19-04-2019:
• Het plaatsen van 12 zonnepanelen Dijkweg 3b te 

Serooskerke op 23-04-2019;
• Het plaatsen van 10 zonnepanelen Zuiddijkstraat 10 te 

Brouwershaven op 22-04-2019;
• Het bouwen van 14 woningen Burgemeester van der 

Havestraat te Oosterland, 1e fase op 23-04-2019;
• Het bouwen van 12 woningen Burgemeester van der 

Havestraat, Koninginneplein te Oosterland, 2e fase, op 24-
04-2019;

• Het wijzigen en verbouwen van een rijksmonument 
Duinweg 5 te Renesse op 24-04-2019;

• Het restaureren van de Zuidwellebrug te Zierikzee op 24-
04-2019;

• Het vervangen van kozijnen en het plaatsen van 
gevelbekleding Prof. Zeemanstraat 12 te Zonnemaire op 
24-04-2019;

• Het plaatsen van 12 zonnepanelen Sint Joostmeet 27 te 
Zierikzee op 23-04-2019;

• Het bouwen van een carport Bartelsweg 2 te Kerkwerve op 
26-04-2019;

• Het bouwen van een carport Dijkgraaf 1 te Zierikzee op 26-
04-2019;

• Het realiseren van een tijdelijk pop-up restaurant 
Roelandsweg 8 te Renesse op 26-04-2019;

• Het bouwen van een bedrijfsruimte Techniekweg (14) op 
26-04-2019;

• Het aanleggen van een uitbaning tussen Hogezoom 66 en 
68 te Burgh Haamstede op 28-04-2019;

• Het vervangen van een dak Helleweg 4 te Noordwelle op 
26-04-2019;

• Het verbouwen van een woning Noorddijkstraat 17 te 
Brouwershaven op 26-04-2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 
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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 een kampeerhuisje Vertonsweg 9 te Burgh 

Haamstede*;
• Het brandveiliggebruik van een magazijnruimte 

Schoolstraat 34 te Nieuwerkerk.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, bijbehorende stukken* 
en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de 
provincie Zeeland zijn in te zien met ingang van maandag 6 
mei tot en met maandag 17 juni 2019.

Tijdens deze periode 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 realiseren van 7 logiesfunctie Oude haven 15-0001 t/m 

15-0007 en het vervangen van de bestaande aanbouw aan 
de achtergevelzijde van Oude Haven 15 te Zierikzee. Hierbij 
wordt de vluchtweg aan de achtergevelzijde integraal 
gewijzigd met Oude Haven 11. En tevens het wijzigen van 
de gevels ten opzichte van reeds verleende vergunning van 
Oude Haven 11 te Zierikzee (verzonden 25-04-2019);

• Het legaliseren van bestaande garages Taaijersweg 10 te 
Kerkwerve (verzonden 26-04-2019);

• Het vestigen van een B&B in een bijgebouw 
Scheepstimmerdijk 39 te Zierikzee (verzonden 26-04-2019);

• Het renoveren van een dak Goudzwaardstraat 2 te Bruinisse 
(verzonden 26-04-2019);

• Het plaatsen van een windturbine Stoofweg 8 te 
Nieuwerkerk (verzonden 26-04-2019).

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:
• Aanvullend verkeersbesluit: het instellen van een 

inrijverbod te Renesse, op 4 mei 2019, van 19.00 
tot 20.00 uur: Jan van Renesseweg met kruising 
Zeeanemoonweg, Hogezoom met kruising Oude 
Moolweg, Lindelaan met kruising Oude 
Moolweg, Achterpad met kruising Oude Moolweg.

• Het instellen van een parkeerverbod te Renesse van 
woensdag 1 mei 2019 tot en met 25 september 2019 op de 
Kromme en Lange Reke te Renesse.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van Havenfeest 2019 Jachthavenweg 61d te 

Bruinisse op 11-05-2019 van 16.00 tot 22.00 uur;
• Het organiseren van Terezin 2019 Zandweg 37 te Zierikzee 

op 24, 25 en 31 mei en 1 juni 2019 van 20.00 tot 23.00 uur;
• Het organiseren van een Open dag gedragstraining 

Oostweg 5 te Ouwerkerk op 18 mei 2019 van 10.00 tot 16.00 
uur;

• Het organiseren van NK MTB Beachrace strand vanaf de 
Brouwersdam tot aan de Stormvloedkering op 2 februari 
2020 van 09.30 tot 16.30 uur;

• Het organiseren van een optreden met livemuziek Ring 24 
te Burgh-Haamstede op 27 april en 10 juni 2019 van 14.00 tot 
19.00 uur;

• Het organiseren van het Shanty Festival Zierikzee, 
Havenplein te Zierikzee op 27 juli 2019 van 13.45 tot 17.00 
uur;

• Het organiseren van snuffelmarkten Calandweg te 
Zierikzee op 18 mei, 14 september en 14 december 2019 van 
10.00 tot 14.00 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: 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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