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Week 19 • 2019

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 dorpsraad 
Bruinisse 
De dorpsraad Bruinisse houdt haar openbare jaarvergadering 
op dinsdag 14 mei om 19.15 uur in het clubhuis van 
voetbalvereniging Bruse Boys, Nijverheidsweg 25 in Bruinisse.

Presentatie evaluatie 
verzelfstandiging 
Stadhuismuseum Zierikzee 
Donderdagavond 16 mei presenteert de 
rekenkamercommissie Schouwen-Duiveland de evaluatie over 
de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum in Zierikzee. De 
bevindingen met de conclusies en aanbevelingen uit het 
onderzoek worden dan toegelicht. Het onderzoek geeft een 
antwoord op de vraag in hoeverre de beoogde doelen met de 
verzelfstandiging van het Stadhuismuseum zijn behaald.

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het 
Stadhuismuseum op eigen benen te laten staan. In het recente 
collegeprogramma ‘Verbindend verder’ heeft het college de 
evaluatie aangekondigd, wat door de rekenkamercommissie is 
opgepakt.

U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen. Deze 
start om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in 
Zierikzee. Kunt u niet aanwezig zijn, maar hebt u wel interesse 
in het rapport? Het rapport is binnenkort ook online 
beschikbaar op www.schouwen-duiveland.nl.

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad vergadert om de week vanaf 19.30 uur op 
donderdagavond in de Burgerzaal. De overige 
donderdagavonden zijn beschikbaar voor 
informatiebijeenkomsten.

In verband met de Europese Parlementsverkiezingen 2019 op 
donderdag 23 mei is de eerstvolgende commissie- en 
raadsvergadering is op woensdag 23 mei.

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

Aangepaste inzameling 
restafval donderdag 30 mei 
(Hemelvaartsdag) 

Op donderdag 30 mei 
(Hemelvaartsdag) zamelen we geen 
restafval in. In plaats daarvan legen we 
op zaterdag 1 juni uw grijze 
rolemmer.

Tip: zorg dat uw rolemmer om 07.30 
uur buiten staat. Het kan zijn dat we 
eerder dan gebruikelijk langskomen.

Verkiezing van de leden van het  
Europees Parlement op 23 mei 2019 

Aanvraag vervangende stempas
Donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Met een stempas kunt u bij één van de verschillende 
stembureaus binnen de gemeente Schouwen-Duiveland stemmen. Als u gaat stemmen, vergeet dan niet om uw stempas én 
uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen. Dit mag niet langer dan vijf jaar zijn verlopen. 

Als u uw stempas kwijt bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen 

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot uiterlijk 20 mei 2019 schriftelijk een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente waar u op 9 april 2019 als 
kiezer staat geregistreerd. Voeg een kopie van een identiteitsbewijs bij uw aanvraag.

Mondelinge aanvraag
Bij de cluster burgerzaken kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 
uur. Hiervoor moet u ook uw identiteitsbewijs laten zien. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u meldt zich bij de receptie 
van het gemeentehuis.

Na vervanging van de stempas kunt u alleen nog met de nieuwe stempas stemmen, de “oude” stempas is ongeldig, mocht u 
deze terugvinden kunt u hiermee niet stemmen.

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de cluster burgerzaken, telefoonnummer (0111) 452 222, e-mailadres: 
burgerzaken@schouwen-duiveland.nl.

Adressen stemlokalen
Nummer Aanduiding stembureau Adres stembureau
1 Verpleeghuis Cornelia Emil Sandströmweg 2, Zierikzee
2 het Tonnenmagazijn Haven Noordzijde 38, Brouwershaven
3 Dorpshuis Dreischor Mr Pieter Moggestraat 5, Dreischor
4 Dorpshuis Noordgouwe Vijverbergstraat 8, Noordgouwe
5 Dorpshuis Zonnemaire I M van der Bijlstraat 10, Zonnemaire
6 ‘t Durps’uus Bruinisse Molenstraat 52, Bruinisse
7 Hervormde Kerk Kerkplein 1, Bruinisse
8 Verenigingsgebouw “Ons Dorpshuis” Poststraat 20, Nieuwerkerk
9 Woonservicecentrum Steenzwaenshof Burgemeester van Eetenstraat 32, Nieuwerkerk
10 Dorpshuis Oosterland Sint Joostdijk 27, Oosterland
11 De Saele de Saele 2, Oosterland
12 Dorpshuis Ouwerkerk Ring 42. Ouwerkerk
13 Verenigingsgebouw Sirjansland Sportweg 1, Sirjansland
14 Dorpshuis de Putmeet Ingridstraat 32, Scharendijke
15 Dorpshuis ‘t Dorpsuus Deensestraat 11, Ellemeet
16 Dorpshuis ‘t Zuudende Beatrixstraat 1, Kerkwerve
18 Gereformeerde Kerk Haamstede Platboslaan 1, Burgh-Haamstede
19 “De Schutse” Julianastraat 22, Burgh-Haamstede
20 “Revasa” Kerkstraat 22, Burgh-Haamstede
21 Dorpshuis Noordwelle Smidsweg 9 a, Burgh-Haamstede
22 Dorpshuis Renesse Zeeanemoonweg 1, Renesse
23 Dorpshuis Serooskerke Dorpsplein 13, Serooskerke
24 Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk Zevengetijstraat 11, Zierikzee
25 De Veste Manhuisstraat 32, Zierikzee
26 Zorgcentrum “De Wieken” Hoge Molenstraat 13, Zierikzee
27 Appartementengebouw Valletta de Jongestraat 5, Zierikzee
28 Zorgcentrum “Borrendamme” Borrendamme 6, Zierikzee
29 Campus Cultura Hatfieldpark 1-2, Zierikzee

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.



Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer

Activiteitenbesluit
• Het opslaan van propaan te Burgh Haamstede, Strand 

Westenschouwen 1;
• Het mobiel puinbreken Hogeweg 59 te Burgh Haamstede.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het uitbreiden van een woning Vlasstraat 12 te Bruinisse op 

29-04-2019;
• Het plaatsen van een dakkapel Zuiddijkstraat 11 te 

Brouwershaven op 30-04-2019;
• Het boren van gaten ten behoeve van vlaggenmasten 

Havenkade ter hoogte van nummer 9 te Bruinisse op 30-04-
2019;

• Het bouwen van een berging Zuidweg 38 te Zonnemaire 
op 30-04-2019;

• Het bouwen van een tuinhuis Loensweg 27 te Nieuwerkerk 
op 01-05-2019;

• Het realiseren van een verbinding tussen woning en schuur 
Schouwenbank 77 te Zierikzee op 01-05-2019;

• Het verbouwen van een bovenwoning Fonteine 3 te 
Zierikzee op 01-05-2019;

• Het melden van lozing in de bodem of riolering buiten 
inrichting Staartmeesstraat 13 te Zierikzee op 03-05-2019.

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 verbeteren van een toegangsweg keersluis langs 

Havenkanaal te Zierikzee (verzonden 30-04-2019);

• Het vervangen van dakpannen Helleweg 4 te Noordwelle 
(verzonden 30-04-2019);

• Het bouwen van bergingen Kromme Elleboog 7 te 
Zierikzee (verzonden 30-04-2019);

• Het wijzigen van een bestemming Roelandsweg 3a te 
Renesse (verzonden 01-05-2019);

• Het uitbreiden van een fietsenwinkel Wilhelminaweg 8a te 
Renesse (verzonden 03-05-2019).

Overige Vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen/
verkeersbesluiten door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 

Burgh-Haamstede, Kerkstraat op 9 augustus 2019 van 17.00 
tot 22.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Burgh-Haamstede, een gedeelte van de Burghse Weg, een 
gedeelte van de Leliendaleweg, een gedeelte van het 
voetpad Hoge Burgh, de Kerkstraat, de Burghse Ring, de 
Dreef, de Hogeweg en de Achterweg op 10 augustus 
2019 tot 22.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen 
te Nieuwerkerk: op 21 en 22 juni 2019 van 06.00 tot 20.00 uur 
Burg. Van Veenstraat, Kerkring, Weststraat, Rehobothstraat, 
Schoolstraat en Poststraat.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van HandbalFUNdag Lange Blokweg 27a te 

Zierikzee op 15 juni 2019 van 11.00 tot 15.00 uur;
• Het organiseren van een volleybaltoernooi Grastoernokke 

Nijverheidsweg 23 te Bruinisse op 1 juni 2019 van 10.00 tot 
00.00 uur;

• Het organiseren van De 40 mijl van Bru, Jachthavenweg 1 te 
Bruinisse op 25 mei 2019 van 07.00 tot 00.00 uur;

• Het organiseren van de Burghse Dag in Burgh op 10 
augustus 2019 van 09.30 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van een Vliegerfeest strand ter hoogte van 
strandrestaurant Our Seaside Renesse van 08 juni tot en 
met 10 juni 2019 van 11.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van een feestelijke opening Hogezoom 171 
te Renesse op 18 mei 2019 van 09.00 tot 18.00 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: 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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