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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 4 juli 2019. Dit is de laatste vergaderavond voor het 
zomerreces. De vergaderavonden worden 12 september 2019 
weer hervat.

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

Openbare raadsbijeenkomst: 
de Netwerksamenleving 
Maandagavond 1 juli staat de informatiebijeenkomst voor de 
raad in het teken van de Bestuursopdracht en het Actieplan 
Netwerksamenleving.  Prof. dr. Arwin van Buuren, werkzaam 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zal de raadsleden 
meenemen in het thema “uitnodigend besturen”. Een 
inspirerende spreker en begeleider die naast de 
wetenschappelijke invalshoek ook praktijk kent als raadslid in 
de gemeente Capelle aan den Yssel.

U bent 1 juli om 19.30 uur van harte welkom deze bijeenkomst 
bij te wonen in de burgerzaal van het gemeentehuis. 

Papierinzameling Burgh-
Haamstede 
De Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede zamelt 
al meerdere jaren oud papier in. Dit werd gedaan met 
containers die 24 uur per dag geopend waren. Helaas is 
geconstateerd dat er bij de containers veel (rest)afval werd 
achtergelaten. Hierdoor is de papierinzameling in Burgh-
Haamstede gewijzigd.

Aangepaste openingstijden papiercontainers 
muziekvereniging
De muziekvereniging ziet zich helaas genoodzaakt om de 
openingstijden van de papiercontainers aan te passen en zelfs 
een aantal papiercontainers te verwijderen.

Woont u in Burgh-Haamstede? Dan kunt u elke 2e en 4e 
zaterdag van de maand van 09.00 tot 14.00 uur uw oud papier 
bij de container op het parkeerterrein aan de Kriekemeet 
brengen.

Extra papiercontainers gemeente
De inzamellocatie voor oud papier van de muziekvereniging op 
de het parkeerterrein achter de Burghse Schoole is met ingang 
van 15 juni verwijderd. De gemeente heeft wee bovengrondse 
papiercontainers geplaats. Deze containers worden 2 keer per 
week geleegd.

Aan de Kriekemeet is een ondergrondse container van de 
gemeente omgebouwd naar een papiercontainer.

Imago-onderzoek stopgezet 
Sinds de start van het onderzoek hebben we helaas te maken gehad met een hardnekkige systeemfout. Op korte termijn lijkt 
deze fout niet op te lossen. Daarom is besloten om het onderzoek voorlopig te sluiten. U hoeft zich geen zorgen te maken over 
verkeerde gegevens in de gemeentelijke basisadministratie (dat is het bestand waarin alle inwoners geregistreerd staan). Met 
het bestand is alles in orde. Helaas zijn tijdens het versturen van de brieven de namen van inwoners soms aan verkeerde 
adressen gekoppeld. Daarmee heeft het onderzoek zijn geldigheid verloren. Wel kunnen we u verzekeren dat de privacy van 
alle aangeschreven personen geborgd blijft. 

Onze welgemeende excuses voor alle ongemak. Wij bekijken nog of, hoe en wanneer een herhaling van het onderzoek 
plaatsvindt. 

Mocht u de enquête al ingevuld hebben, dan worden uw antwoorden vernietigd omdat het onderzoek stopgezet is. We 
danken u voor uw tijd en betrokkenheid. 

Gewijzigde openingstijden 
loket Samenleving en zorg 
In juli en augustus gelden andere openingstijden voor het loket 
Samenleving en zorg. 

Het loket is in deze maanden maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via tel. 0111 452 280.  
U kunt bij het loket Samenleving en zorg terecht voor vragen 
over:
• Jeugdhulp
• Zorg/ondersteuning (Wmo)
• Werk en inkomen (Participatie).  
U kunt uw vraag ook stellen via www.schouwen-duiveland.nl/
inwoners/jeugdhulp-werk-zorg-en-inkomen

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het uitbreiden van de inrichting Industrieweg 21 te 

Zierikzee;
• Het veranderen van de inrichting Heuvelsweg 2a te 

Zierikzee;

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het herbouwen van een loods Eerste Weegje 3 te Zierikzee 

op 17-06-2019:
• Het plaatsen van een luifel ingang winkel Burghseweg 73 te 

Burgh Haamstede op 17-06-2019;
• Het onderhouden van een pand en plaatsen zonnepanelen 

Poststraat 39 te Zierikzee op 18-06-2019;
• Het verwijderen van een lichtstraat en nieuw plaatsen 

houten pui De Saele 1 te Oosterland op 19-06-2019;
• Het wijzigen van verleende vergunning Roelandsweg 3a te 

Renesse op 20-06-2019;
• Het plaatsen van een tuinhuis Padjes 1 te Bruinisse op 20-

06-2019;
• Het herbouwen van 2 recreatiewoningen Lageweg 23 te 

Burgh-Haamstede op 03-06-2019;
• Het bouwen van een carport en realiseren van een uitrit 

Rooiedal 10 te Burgh Haamstede op 24-06-2019.
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 realiseren van een NED (praktijk aan huis) Vissersweg 1 

te Nieuwerkerk;
• Het bouwen van een woning Hoge Hilleweg (39) te  Burgh 

Haamstede

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van maandag 1 juli 2019 tot en met 
maandag 12 augustus 2019 bij Ruimte en Milieu in het 
gemeentehuis te Zierikzee. 
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. 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 aanleggen van een uitrit te Burgh Haamstede, 

tussen Hogezoom 66 en 68, kadastraal bekend 
Westerschouwen, sectie F, nummer 627,ontvangen op 29 
april 2019.

De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er 
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

D. 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 een pergola Rollandthof 51 te Zierikzee 

(verzonden 19-06-2019);
• Het realiseren van een uitrit Talingstraat 7 te Zierikzee 

(verzonden 19-06-2019);
• Het vervangen van een dak Weststraat 20 te Bruinisse 

(verzonden 20-06-2019);
• Het realiseren van een tijdelijk pop-up restaurant 

Roelandsweg 8 te Renesse (verzonden 20-06-2019);
• Het plaatsen van zonnepanelen St. Joostmeet 27 te 

Zierikzee (verzonden 20-06-2019);
• Het verwijderen van een gasstation tbv plaatsen nieuw 

Caustraat te Zierikzee (verzonden 20-06-2019);
• Het renoveren van een dak Bolwerk 3 te Zierikzee 

(verzonden 21-06-2019);
• Het wijzigen van een gevel Havenplein 8 te Zierikzee 

(verzonden 21-06-2019);
• Het plaatsen van een toegangspoort en schuifpoort 

Putterweg 5 te Renesse (verzonden 21-06-2019);
• Het bouwen van een loods Industrieweg 3 te Bruinisse 

(verzonden 21-06-2019);
• Het bouwen van een berging Slotstraat 6 te Dreischor 

(verzonden 21-06-2019);
• Het bouwen van een bedrijfsruimte Techniekweg 14 te 

Zierikzee (verzonden 21-06-2019).

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken.

http://www.schouwen-duiveland.nl/


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 realiseren van een slaapkamer en melden 

brandveiliggebruik Weststraat 26 te Nieuwerkerk;
• Het verbouwen van een zolderverdieping Bloteweg 1 te 

Ouwerkerk
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 1 juli 2019 tot en met maandag 12 augustus 
2019 ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische afspraak 
0111-452252. 

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 14 augustus 2017 
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 een openlucht kerkdienst Zandweg 2 

te Kerkwerve op 7 juli 2019 van 10.00 tot 12.00 uur;
• Het organiseren van de World Press Photo Exposition plein 

Nieuwe Kerk te Zierikzee van 12 juli tot en met 4 augustus 
2019;

• Het organiseren van een snuffelfair Dapperweg 25 te Burgh-
Haamstede op 6 juli 2019 van 09.30 tot 14.30 uur.

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

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. 

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. 
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