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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 20 juni.

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

Ga je op vakantie? Maak je 
woning vakantieproof! 
Voorkom sluipverbruik en verklein de kans op inbraak
Laat uw woning veilig achter als u op vakantie gaat. Voorkom 
sluipverbruik en verklein de kans op inbraak door onderstaande 
handelingen uit te voeren.
• Sluipverbruik 

Trek alle stekkers uit het stopcontact en schakel onnodige 
apparatuur uit. 
Denk bijvoorbeeld aan de televisie en computer.

• Schakel de keukenboiler uit. 
Trek de stekker van de boiler eruit. De boiler is continu 
bezig om het water op de juist temperatuur te houden en 
dat is tijdens uw vakantie niet nodig. Laat daarna de boiler 
leeglopen, vul hem met koud water en voorkom legionella.

• Zet de mechanische ventilatie in de laagste stand en zet de 
ventilatieroosters open.

• Maak gebruik van een tijdschakelaar. 
Maak gebruik van een schakelaar die het licht op vaste 
tijden laat aangaan. Let op! Inbrekers kennen deze truc al. 
Zorg er voor dat het licht in verschillende kamers op 
verschillende tijdstippen aan gaat. Hier zijn speciale 
tijdschakelaars voor.

• Controleer of alle ramen dicht zijn.
• Zorg dat het huis er bewoond uitziet. 

Zet bijvoorbeeld een paar glazen op tafel en leg een 
tijdschrift neer.

• Berg alle sleutels op. 
Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en ramen 
zitten en stop de auto- en scootersleutels in de kluis.

• Draai de hoofdkraan van de watertoevoer dicht. 
En voorkom mogelijke waterschade.

• Sluit de gaskraan voor de zekerheid af.
• Zet apparaten als de vaatwasser, wasmachine en de droger 

op een kiertje. 
Zo kan het vocht eruit en krijg je geen schimmelwerking.

Het Uitvoeringsbedrijf is op 
weg naar de zomer! 
Als er iets is waar je een vakantiegevoel van krijgt, dan is het 
wel een mooie zomer op Schouwen-Duiveland. Niet voor 
niets (en geheel terecht) dat we elk jaar weer duizenden 
gasten op ons eiland mogen verwelkomen. De zomer op 
Schouwen-Duiveland staat garant voor een gezellige drukte.

Dat geldt ook voor onze collega’s en aannemers van het 
Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (UOR) van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. In aanloop naar en tijdens het 
zomerseizoen zetten zij zich volledig in om Schouwen-
Duiveland ‘zomerproof’ te krijgen en te houden.

Graag vertellen wij u meer over alle zomeractiviteiten van 
het Uitvoeringsbedrijf.

Strand

Onze schitterende stranden zijn het visitekaartje van 
Schouwen-Duiveland. We vinden het belangrijk dat de 
stranden schoon en veilig zijn. Samen met onze aannemers en 
de reddingsbrigade zetten onze collega’s van het 
Uitvoeringsbedrijf zich hier volledig voor in. Hier volgt een 
kleine opsomming van de werkzaamheden die voor en tijdens 
de zomer plaatsvinden:
• Tijdens weekenden en vakanties bewaken de 

reddingsbrigades zwemgebieden op de Blauwe
Vlag stranden.

• Schouwen-Duiveland heeft maar liefst 5 stranden met een 
Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is een internationale 
erkenning voor schone en bewaakte stranden. Om te 
zorgen dat deze stranden de Blauwe Vlag behouden, 
voeren onze collega’s gedurende de zomer meerdere 
inspecties uit.

• Om hun werk goed te kunnen doen, moeten de 
reddingsbrigades beschikken over goed werkend en up-to-
date materieel. Onze monteurs van het Uitvoeringsbedrijf 
onderhouden het materieel in de winter en in aanloop naar 
de zomer.

• We willen dat onze strandgasten optimaal genieten. 
Daarom plaatsen we op diverse plaatsen op het 
Noordzeestrand extra toiletvoorzieningen en 
stranddouches.

• Op de strandovergangen en de stranden zelf staan 
afvalbakken. Tijdens de zomer worden deze elke dag 
geleegd. Verder vullen de collega’s de hondenpoepzakjes
houders en hangen ze “strand schoon” zakjes voor onze 
strandbezoekers op.

• Het zwerfvuil en, indien nodig, paardenpoep ruimen we 
dagelijks op.

• Wekelijks worden de strandovergangen met een shovel 
zandvrij gemaakt.

Zwemlocaties Bruinisse en Dreischor

Vanaf mei is het zwembadje in de Deltastraat in Bruinisse weer 
schoon en klaar voor gebruik! 
Onze collega’s zorgen ervoor dat u hier dagelijks naartoe kunt 

gaan. Dit doen ze door de kwaliteit van het water twee keer per 
dag te controleren zodat het zwemwater altijd aan de gestelde 
eisen voldoet.

Bij de strandjes in Bruinisse en Dreischor brengen we voor de 
veiligheid boeilijnen aan. Daarnaast plaatsen we zwemvlotten 
zodat volop van de Grevelingen genoten kan worden.

Zomerse beplanting
Niet alleen onze stranden moeten schoon en mooi zijn, ook 
onze dorpen en steden moeten er goed uitzien. Daarom 
plaatsen we in de zomer in de hangbakken en bloempyramides 
met vrolijke beplanting.

Vaker legen afvalbakken
Tijdens het zomerseizoen verblijven meer gasten op ons eiland. 
Daar zijn we uiteraard blij mee!

Meer mensen betekent vanzelfsprekend meer afval. Om 
Schouwen-Duiveland toch netjes te houden, legen onze 
collega’s en aannemers tijdens de maanden juli en augustus 
vaker de afvalbakken in de kernen.

Reinigen straten
We streven ernaar om tijdens de zomerperiode zo vroeg 
mogelijk het centrum van Renesse schoon te maken. Dit doen 
we zodat de aller vroegste bezoekers een schoon en 
opgeruimd Renesse aantreffen. De collega’s van het 
Uitvoeringsbedrijf zijn op zaterdag en zondag van 06.00 tot 
09.00 uur bezig met de schoonmaakwerkzaamheden. Ook in 
Zierikzee worden de straten tijdens de zomer vaker gereinigd. 
Hier starten de collega’s om 06.30 uur met hun 
werkzaamheden.

Duurzaam onderhoud openbare ruimte

Door de zomerse temperaturen groeien niet alleen planten en 
struiken sneller, ook het gras en het onkruid moeten vaker 
onder handen genomen worden. Toch houden we waar 
mogelijk rekening met insecten door op bepaalde plekken 
minder vaak te maaien. Zo geven we deze dieren de ruimte die 
zij nodig hebben. Een schone en mooie leefomgeving is 
belangrijk, maar dat geldt net zo goed voor onze natuur. De 
collega’s en aannemers van het Uitvoeringsbedrijf doen hun 
uiterste best hier rekening mee te houden en Schouwen-
Duiveland er toch op haar mooist uit te laten zien.

Openbare toiletten
Op Schouwen-Duiveland zijn er op vee locaties openbare 
toiletten. Deze staan onder meer bij grote parkeerterreinen en 
bij havens, waar veel inwoners en gasten zijn te verwachten. 
Een steeds groter aantal van deze openbare toiletten is 
verwarmd, zodat deze ook bij minder gunstige 
weersomstandigheden in gebruik kunnen blijven.

Wanneer in het zomerseizoen het gebruik toeneemt, worden 
de toiletgebouwen vaker schoongemaakt. Naast deze vaste 
toiletgebouwen plaatsen we in het zomerseizoen op meerdere 
drukbezochte locaties extra tijdelijke toiletunits.
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De Servicelijn
Hoe fantastisch de zomer ook is, aan al het leuks zit soms een 
keerzijde. In dat geval staan onze collega’s van de Servicelijn 
voor u klaar. Heeft u last van ongedierte zoals ratten en 
wespen, geluidsoverlast bij evenementen, vandalisme door 
uitgaanspubliek, verstopte openbare toiletten, volle 
prullenbakken of rioolproblemen? Dan belt u ons! Natuurlijk 
kunt u daarnaast bij ons terecht met uw vragen over de 
openbare ruimte of afval. Via onze website (www.schouwen-
duiveland.nl) kunt u uw melding 24 uur per dag aan ons 
doorgeven. Of u kunt een WhatsApp bericht sturen naar 
06 10 11 51 63.

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Dan kunt u ons van 
maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereiken via telefoonnummer 
(0111) 452 111.

Omgevingsvergunning 
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het bouwen van een loods Verseputseweg 13 te Kerkwerve 

op 27-05-2019;
• Het bouwen van een loods Maireweg 10 te Burgh-

Haamstede op 24-05-2019;
• Het wijzigen van de voorgevel Burg. Boumanstraat 3 te 

Nieuwerkerk op 27-05-2019;
• Het bouwen van een berging Lagezoom 3 te Burgh-

Haamstede op 27-05-2019;
• Het brandveilig in gebruik nemen Schuitkade 2 te 

Brouwershaven op 28-05-2019;
• Het brandveilig in gebruik nemen Raamstraat 3 te Zierikzee 

op 28-05-2019;
• Het plaatsen van een Telecom installatie Laan van St. Hilaire 

2 te Zierikzee op 25-05-2019;
• Het brandveilig in gebruik nemen Dreef 4 te Bruinisse op 

28-05-2019;
• Het brandveilig in gebruik nemen Emil Sandstromweg 6 te 

Zierikzee op 28-05-2019;
• Het bouwen van een loods Heuvelsweg 2a te Zierikzee op 

28-05-2019;
• Het verbouwen van een pakhuis tot woning Meelstraat (29) 

te Zierikzee op 28-05-2019;
• Het vervangen van daken Raamstraat 2 tot en met 16 te 

Zierikzee op 29-05-2019;
• Het verbouwen van een woning Hogeweg 41 te Burgh 

Haamstede op 31-05-2019;
• Het plaatsen van verlichtingsmasten De Vang 1 te Bruinisse 

op 31-05-2019;
• Het plaatsen van een pergola Rollandthof 51 te Zierikzee op 

29-05-2019.

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 plaatsen van 2 luchtwassers Lange Blokweg 41a te 
Zierikzee.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van dinsdag 11 juni tot en met 
dinsdag 23 juli 2019 ter inzage.

Tijdens de periode van ter inzage legging 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 renoveren van een dak Nieuweweg 1 te Dreischor 

(verzonden 03-06-2019);
• Het uitbreiden van kassen Kloosterweg 8 te Noordgouwe 

(verzonden 03-06-2019).

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 bouwen van garageboxen ’s Heer Lauwendorp 9 G01 

t/m G32 te Zierikzee. 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking 
niet gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van dinsdag 11 juni tot en met dinsdag 23 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 dinsdag 23 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 
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

Overige vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van Concert at Sea Brouwersdam te 

Scharendijke op 27, 28 en 29 juni 2019.

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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