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Week 21• 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.

Weekend van de 
Begraafplaats:  
‘Een plek vol verhalen’ 
Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei is het in heel Nederland het 
‘Weekend van de Begraafplaats’. Met als thema ‘Een plek vol 
verhalen’, worden op de algemene begraafplaats aan de 
Stapelshofweg in Zierikzee verschillende activiteiten 
georganiseerd.

Een begraafplaats is een plek vol verdrietige, prachtige en 
unieke verhalen. Verhalen over de geschiedenis van de 
begraafplaats zelf, de grafmonumenten, maar vooral over de 
mensen die er begraven zijn. Deze verhalen worden komen 
tijdens het Weekend van de Begraafplaats tot leven.

Zo zijn er lezingen van de stadhistoricus Huib Uil en funerair 
erfgoed deskundige Leon Bok en vertellen de beheerders van 
de begraafplaats meer over hun werkzaamheden. Ook zijn 
Uitvaartonderneming De Vlieger, Uitvaartzorg Arendsman en 
Timmerman Natuursteen aanwezig om meer over hun 
vakgebied te vertellen.

Programma
Het programma van het Weekend van de Begraafplaats op de 
algemene begraafplaats in Zierikzee (Stapelshofweg) is als 
volgt:

Vrijdag 24 mei 
14.30  uur  Opening door wethouder Jacqueline van Burg 
15.00  uur  Lezing stadshistoricus Huib Uil over de   
  geschiedenis van de begraafplaats 
15.00 - 17.00 uur  Demonstratie en toelichting beheerders   
  begraafplaats

Zaterdag 25 mei
11.00  uur Lezing stadshistoricus Huib Uil over de   
  geschiedenis van de begraafplaats 
13.00 uur Lezing Leon Bok over bijzondere en   
  historische grafmonumenten 
14.00  uur  Demonstratie en toelichting beheerders   
  begraafplaats 
15.00  uur  Rondleiding funerair erfgoed door Leon Bok 
16.00 uur Lezing Leon Bok over bijzondere en   
  historische grafmonumenten

Doorlopend: Uitvaartonderneming De Vlieger, Uitvaartzorg 
Arendsman, Timmerman Natuursteen en de beheerders van de 
begraafplaats zijn aanwezig om bezoekers over hun vakgebied 
te vertellen.

Verplaatsing weekmarkt in 
verband met Hemelvaart 
De Weekmarkt Zierikzee zal in verband met Hemelvaart 
vrijdag 31 mei plaatsvinden. Het marktterrein zal op deze dag 
zijn afgesloten voor alle verkeer. De markt zal geplaatst zijn 
deels op het Havenplein en deels op de rijbaan bij het 
Havenpark in Zierikzee.

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.

Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) 
Maandag 10 juni zamelen we in verband met Pinksteren geen 
restafval in. In plaats daarvan legen we op zaterdag 8 juni uw 
grijze rolemmer.

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

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 6 juni.

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

Ter inzage legging processen-
verbaal verkiezingen 
Europees Parlement 
De Processen-Verbaal N10 (stembureaus) en de opgave N11 
(totaal telling gemeente) van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement van 23-05-2019 liggen ter inzage bij het 
cluster Burgerzaken van de gemeente Schouwen-Duiveland 
van maandag 27 mei 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019.

Wilt u gebruik maken van het inzagerecht, maak dan een 
afspraak met de cluster Burgerzaken, telefoonnummer (0111) 
452 222 of via e-mail burgerzaken@schouwen-duiveland.nl.

De processen-verbaal N10 en de opgave N11 staan ook op de 
website van de gemeente Schouwen-Duiveland vanaf 
maandag 27 mei 2019.

Vervang energieslurpers en 
bespaar honderden euro’s 
Onzuinige elektrische apparaten zoals onder andere: 
koelkasten, vriezers, vaatwassers, wasmachines- en drogers en 
halogeen- of gloeilampen kunnen ervoor zorgen dat de 
energierekening onnodig hoog oploopt.

Oude apparaten kunnen enorme energieverbruikers zijn. Soms 
kan het energieverbruik zelfs zo hoog zijn dat het interessant is 
om het apparaat direct te vervangen door een nieuw 
energiezuinig exemplaar.

Indicatie van besparing: een nieuwe zuinige wasdroger 
bespaart tot € 99,- per jaar, een wasmachine € 97,- en LED 
lampen maar liefst € 124,-. Dat blijkt uit onderzoek dat is 
uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

Energieslurpers opsporen
Twijfelt u over het energieverbruik van uw elektrische 
apparaten en wilt u onderzoeken of het energieslurpers zijn? 
Voor € 15,- tot € 20,- is een simpele elektriciteitsmeter te 
koop, waarmee u kunt meten hoeveel elektriciteit het apparaat 
verbruikt wat u erop aansluit. Vergelijk dat met het verbruik van 
een nieuw energiezuinig apparaat en bereken of het 
interessant is om de oude apparaten te vervangen door een 
nieuw exemplaar.

Waar moet ik bij aankoop op letten?
Let bij aankoop van elektrische apparaten op het energielabel 
en op het vermogen. Kies voor apparaten met het energielabel 
A+++, die zijn het meest zuinig met stroom en maar liefst twee 
keer zo zuinig als het energielabel A+. Het vermogen van een 
apparaat wordt aangegeven in W of Watt. Houd er rekening 
mee dat een hoog vermogen zorgt voor een hoog elektrisch 
verbruik. Laat u daarom goed informeren hoeveel vermogen 
voor uw situatie en gezinssamenstelling het beste is.

Gratis advies bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket
Hebt u vragen over het energiezuinig, comfortabel en 
aardgasvrij maken van uw woning? Duurzaam Bouwloket helpt 
u van A tot Z verder met gratis en onafhankelijk advies. Neem 
contact op met een adviseur door te bellen (072 - 743 39 56) of 
te mailen (info@duurzaambouwloket.nl). 

Voor meer informatie over energiebesparende maatregelen en 
subsidies en financieringsregelingen kunt u terecht op  
www.duurzaambouwloket.nl.

De gemeente Schouwen-Duiveland ondersteunt het Duurzaam 
Bouwloket, zodoende kan het advies gratis en onafhankelijk 
worden aangeboden.

Bedrijven moeten 
energiebesparingen melden 
Verbruikt uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ 
aardgas of meer per jaar? De Rijksoverheid heeft bepaalt dat u 
dan een informatieplicht hebt. U moet melden welke 
energiebesparende maatregelen u hebt genomen. Dit moet u 
voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket van de Rijksdienst 
Voor Ondernemend Nederland (RVO) .

Stappenplan informatieplicht en overzicht 
energiebesparende maatregelen
Op www.rvo.nl/informatieplicht staat een stappenplan. 
Hiermee ziet u of uw bedrijf een informatieplicht heeft. Om dit 
in te vullen, hebt u uw jaarlijkse verbruik van elektriciteit en 
aardgas nodig. Per bedrijfstak heeft RVO een overzicht 
gemaakt van erkende maatregelen die u kunt nemen. Deze 
energiebesparende maatregelen verdient u binnen vijf jaar 
weer terug.

Informatieplicht, hoe werkt het?
De energiebesparende maatregelen die u hebt genomen moet 
u voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket van RVO, dus niet 
aan de RUD Zeeland en niet aan de gemeente. Hiervoor hebt u 
eHerkenning niveau 1 nodig. Dit kunt u aanschaffen via de 
website van www.eHerkenning.nl. Hier zijn kosten aan 
verbonden die per leverancier verschillen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/informatieplicht of op 
www.rud-zeeland.nl. U kunt de helpdesk van de RVO ook 
bellen op het nummer (088) 042 42 42 (op werkdagen tussen 
08.30 en 17.00 uur). Vanuit België: +31 70 379 80 00.
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Nieuw: beleidsregel 9.13 
Subsidies volksfeesten 
In 2017 en 2018 liep op initiatief van de gemeenteraad een pilot, 
waarbij organisatoren subsidie voor de volksfeesten 
Koningsdag en/of Sinterklaas konden aanvragen. Deze pilot-
subsidies zijn met ingang van 2019 structureel en we passen 
het beleid hierop aan. 

Met een enquête vroegen we de ontvangers hoe de subsidie 
volgens hen het beste aangevraagd kon worden; via de stads-
of dorpsraad of direct door de organisator van de volksfeesten. 
Een grote meerderheid vond dat de verantwoordelijkheid 
rondom de subsidie bij de organisator ligt. Daarom hebben we 
het beleid voor de subsidies rondom volksfeesten ook zo 
ingericht.

De aanvraag voor de subsidie wordt per volksfeest door de 
organisator van festiviteiten gedaan.

Voor zowel Koningsdag als Sinterklaas worden dus aparte 
subsidieaanvragen gedaan. 
Ook als de stads-/dorpsraad de organisator is, dient deze een 
aparte subsidieaanvraag in voor de subsidie voor volksfeesten.

Dit nieuwe beleid is opgenomen in beleidsregel 9.13 Subsidies 
volksfeesten. Het college heeft deze nieuwe beleidsregel 
vastgesteld.

Taxi Centrale Renesse regelt 
vanaf 2019 wederom het 
natransport Renesse: 
Dienstregeling 2019 
De gemeente heeft voor 2019 en verder een nieuwe Europese 
aanbesteding gedraaid voor het natransport Transferium 
Renesse. Op deze Europese aanbesteding was de Taxi Centrale 
Renesse (TCR) de enige inschrijver.

Nieuw opzet van vervoer: mobiliteitsknooppunt 
Schouwen-West
Met de TCR hebben we wederom een ervaren vervoerder aan 
boord, een vervoerder die dit vervoer al lange tijd voor onze 
gemeente uitvoert. De TCR onderschrijft echter dat dit 
toeristische vervoer in de toekomst beter kan. Er wordt daarom 
al vanaf 2019 een wijze van vervoer neergezet, dat door middel 
van nieuwe bestickering op de bussen, meer de uitstraling 
heeft van onze ‘Groen Blauwe Oase’ Schouwen-Duiveland. Er 
worden enkele lijnen samengevoegd waar nodig en op andere 
lijnen gaat de frequentie juist omhoog.

In het voorseizoen wordt uitsluitend met elektrische (midi) 
bussen gereden. In het hoogseizoen is dit nog niet mogelijk, 
maar alle partijen betrokken bij het toeristische vervoer streven 
er naar om in de toekomst het toeristische vervoer volledig 
elektrisch en dus emissieneutraal te kunnen uitvoeren.

Het vervoer door de TCR gebeurt dit jaar vanaf start 
zomervakantie ook op basis van ‘track and trace’ zodat het 
voor gebruikers beter en duidelijker is wat de wachttijden zijn. 
Met schermen in de bussen, in de wachtruimte op het 
Transferium en op termijn ook bij de campinghaltes, worden 
rij- en wachttijden beter duidelijk voor onze gasten.

Het centrum van Renesse wordt ontlast van grote dieselbussen. 
Er wordt zoveel mogelijk met kleinere midi-bussen gereden die 
wat betreft brandstof voldoen aan de Europese milieunormen.

Verder wordt gewerkt aan een betere ontvangst op het 
Transferium door bijvoorbeeld een servicemedewerker en 
betere informatievoorzieningen over het gratis vervoer.

Naast de vaste lijnen, de zogenaamde ‘Beachhub’, introduceert 
TCR voor het eerst het concept ‘Beachhopper’. De Beachhopper 
is een gratis en vraag gestuurd vervoer door een midibus. Deze 
midibus rijdt op aanvraag tussen 10.00 en 18.30 uur vanaf de 
voormalige halteplaatsen van de lijnen 5 en 6.

Dienstregeling 2019
In de dienstregeling van de TCR is alle informatie te vinden, 
zowel voor de vaste lijnen via de Beachhub, als voor het vraag 
gestuurde vervoer van de Beachhopper. U vindt de 

dienstregeling op www.transferium-renesse.nl. Voor eventuele 
vragen over de dienstregeling kunt u ook contact opnemen 
met de TCR op telefoonnummer: (0111) 463 100.

Ontwerpbestemmingsplan 
Acacialaan 1 en 6  
Burgh-Haamstede 
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het 
ontwerpbestemmingsplan Acacialaan 1 en 6 Burgh-Haamstede 
van 27 mei tot en met 8 juli 2019 voor iedereen ter inzage ligt. U 
kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de 
leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

Het plan. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een 
verzoek ontvangen voor het omwisselen van de 
functieaanduiding ‘recreatiewoning’ op de percelen Acacialaan 
1 en Acacialaan 6 te Burgh-Haamstede. De enkelbestemmingen 
van beide percelen wijzigen niet, voor beide percelen blijft dit 
de bestemming “Wonen”.

Reageren. Van 27 mei tot en met 8 juli 2019 kan iedereen een 
zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan 
schriftelijk, mondeling of digitaal via onze website. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op 
(0111) 452 220.

Procedure. De gemeenteraad zal met inachtneming van de 
ingediende zienswijzen een besluit nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een 
ter inzage legging.

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer 
Activiteitenbesluit
• het starten van een bouwbedrijf Van den Abeelestraat 14 te 

Oosterland.

Stoken
ontheffing stookverbod van snoei- en resthout:

Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing 
verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet 
milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet 
milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en 
resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, voor:
• Het verbranden van ziek hout Steursweg 2 te Burgh-

Haamstede.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het opnieuw in gebruik nemen van appartementen Dam 19 

te Zierikzee op 13-05-2019;
• Het vergroten van een berging Watergang 22 te Zierikzee 

op 09-05-2019;
• Het realiseren van een verbinding tussen woning en schuur 

Schouwenbank 80 te Zierikzee op 14-05-2019;
• Het renoveren van een dak Sint Domusstraat 52 te Zierikzee 

op 14-05-2019;
• Het verbouwen van een woning Sint Joostmeet 21 te 

Zierikzee op 14-05-2019:
• Het verwijderen van asbest Sint Domusstraat 76 te 

Zierikzee op 07-05-2019;
• Het plaatsen van een dakkapel Molenweg 46 te Oosterland 

op 15-05-2019;
• Het herbouwen van een loods Industrieweg 3 te Bruinisse 

op 16-05-2019;
• Het realiseren van een uitrit Talingstraat 7 te Zierikzee op 

16-05-2049;
• Het bouwen van een woning Torenweg A (53) te Burgh 

Haamstede op 17-05-2019;
• Het plaatsen van 36 garageboxen Techniekweg (25) te 

Zierikzee op 17-05-2019:
• Het realiseren van een sauna Weelweg 12a te Ellemeet op 

18-05-2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

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 woning Bramenlaan 4 te Burgh 

Haamstede.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen van de provincie Zeeland en de 
bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van maandag 
27 mei tot en met maandag 8 juli 2019 via www.schouwen-
duiveland.nl.

Tijdens de periode van inzage 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 aanbrengen van gevelreclame Havenplein 25 te 

Zierikzee (verzonden 15-05-2019);
• Het bouwen van een loods De Lelie 22 te Scharendijke 

(verzonden 16-05-2019);
• Het plaatsen van een carport met zonnepanelen en 

plaatsen zonnepanelen op wagenhuis Noorddijkstraat 56 
te Brouwershaven (verzonden 16-05-2019);

• Het plaatsen van weersbestendige tijdelijke accommodatie 
in de vorm van hotelcontainers, tijdens festival Concert at 
Sea Brouwersdam (verzonden 16-05-2019);

• Het legaliseren van een bestaande loods voor stalling 
paarden Zuidweg 3 te Bruinisse (verzonden 17-05-2019).

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het wijzigen van het pand en brandveilig gebruik Hoge 

Molenstraat 41 te Zierikzee;
• Het verbouwen van een berghok tot slaapkamer en 

brandveilig gebruik Ribesstraat 22 te Zierikzee. 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking 
niet gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 27 mei tot en met maandag 8 juli 2019 
ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische afspraak 
(0111) 452 252. 

Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen 6 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (dat 
wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 8 juli 2019 beroep 
ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking.
• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid advies uit te brengen over de 
ontwerpbeschikking.

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van 
kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening 
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moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

D. Geweigerde omgevingsvergunningen 
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning hebben geweigerd voor:
• Het plaatsen overkapping bij voordeur en plaatsen tuinhuis 

Ostrea 32 te Brouwershaven (verzonden 16-05-2019).

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: 

Ouwerkerk, Ring gelegen tussen de Zuidstraat en de H. 
Kosterstraat, 22 juni 2019 van 12.00 uur tot 00.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen 
Zierikzee, Vissersdijk ter hoogte van Restaurant de Werf op 
20 juni 2019 van 09.00 tot 22.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende 
wegen:Zierikzee, Havenplein op 15 juni 2019 van 08.00 tot 
20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Burgh-Haamstede, noordelijk gedeelte van de Burghse Ring 
op 27 juli 2019 van 06.00 tot 20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Renesse, Kromme Reke en Lange Reke op 30 mei 2019 van 
18.00 uur tot en met 01 juni 2019 om 17.00 uur.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het promoten van de duiksport en NOB duikplek Den Osse, 

Nieuwe Kerkweg te Scharendijke op 29 juni 2019 van 09.30 
tot 16.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Platboslaan 1 te 
Burgh-Haamstede op 8 juni 2019 van 09.00 tot 16.00 uur;

•  Het organiseren van een optreden van het Shanty koor 
Neptunus, ‘t Luitje te Zierikzee op 5 juli 2019 van 14.00 tot 
17.30 uur;

• Het organiseren van Beachboom Brouwersdam, 
Scharendijke op 3 augustus 2019 van 15.00 tot 01.30 uur;

• Het organiseren van Muziek in de Zeilen ter hoogte van 
Nieuwe Haven 141 te Zierikzee op 6 juni 2019 van 18.00 tot 
20.00 uur;

• Het organiseren van Haringparty Schouwen-Duiveland, 
Vissersdijk 2 te Zierikzee op 20 juni 2019 van 16.00 tot 20.30 
uur;

• Het organiseren van de eilandelijke Muziekdag Havenplein, 
Zierikzee op 15 juni 2019 van 09.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van een kindersnuffelmarkt Leliëndaleweg 
13 te Burgh-Haamstede op 10 juni 2019 van 10.00 tot 14.00 
uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Burghse Ring en 
terrein Hervormde kerk te Burgh-Haamstede op 27 juli 2019 
van 09.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Havenplein te 
Zierikzee op 10 augustus 2019 van 10.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van kermis Renesse van 25 juli tot en met 31 
juli 2019 van 13.00 tot 24.00 uur;

• Het organiseren van kermis Zierikzee van 2 augustus tot en 
met 8 augustus 2019 van 11.00 tot 24.00 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. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://www.schouwen-duiveland.nl
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