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Gemeente
Schouwen-Duiveland
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4301 SH Zierikzee
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4300 JA Zierikzee
Telefoon (0111) 452 000
E-mail:
gemeente@
schouwen-duiveland.nl

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.

Aangepaste dienstverlening
balie Burgerzaken

Onze apparatuur voor het aanvragen en uitgeven van
reisdocumenten wordt vrijdag 12 juli vervangen. Daarom
hebben we onze dienstverlening aangepast.  

Dit betekent dat u
• donderdag 11 juli: geen spoedaanvraag kunt doen voor
een reisdocument
• vrijdag 12 juli: geen enkel reisdocument kunt aanvragen
of ophalen.

Aangepaste openingstijden

De balie Burgerzaken is ’s avonds gesloten op:
• Donderdag 18 en 25 juli,
• Donderdag 1 en 8 augustus.
De receptie is deze donderdagen open tot 17.00 uur.
Dit betekent:
• dat u voor deze avonden geen afspraak kunt maken via
de afsprakenplanner en
• dat het deze avonden niet mogelijk is om uw nieuwe
reisdocument of rijbewijs op te halen.
Op andere tijdstippen helpen we u graag verder.
Hebt u een nieuw reisdocument of een ander document
nodig? Maak dan een afspraak via https://www.schouwenduiveland.nl/inwoners/paspoort-rijbewijs-uittreksel.html

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 van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer (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.

Verkeersmaatregelen
Zuidwellebrug Zierikzee

Verkeersbesluit
De Zuidwellebrug in Zierikzee is in een bouwkundig slechte
staat. Binnenkort start de restauratie van dit Rijksmonument.

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente over politiek,
beleid en inspraak
Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Nu is de brug al afgesloten voor motorrijtuigen op 2 of meer
wielen: alleen (brom)-fietsers en voetgangers zijn toegestaan.
Het is technisch niet mogelijk de brug als Rijksmonument zo te
restaureren dat er daarna wel weer gemotoriseerd verkeer over
kan rijden. De Zuidwellebrug keert daarom niet terug als
volwaardige verkeersverbinding.
Concreet hebben wij besloten om de Zuidwellebrug ook na de
restauratie gesloten te houden voor motorrijtuigen op 2 of
meer wielen: alleen (brom)-fietsers en voetgangers blijven
toegestaan.
Wij geven de afsluiting aan met de daarvoor bedoelde
verkeersborden en ondersteunen die met fysieke maatregelen
die het toch berijden tegengaan.
Bent u het niet eens met de maatregelen?
Het besluit ligt vanaf 5 juli 2019 ter inzage in de hal van het
gemeentehuis. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u
binnen zes weken na publicatie van dit bericht, dat is uiterlijk
16 augustus 2019, bezwaar maken. Schrijft u daarvoor een brief
met daarin uw naam, adres en reden van bezwaar aan het
college van burgemeester en wethouders van SchouwenDuiveland, postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Concept dorpsvisie
Burgh-Haamstede klaar

Het afgelopen ander halfjaar is er door de dorpsraad, de
ondernemersvereniging, vertegenwoordigers vanuit de kernen
en gemeente onder begeleiding van het bureau Kuiper
Compagnons gewerkt aan de toekomst van Burgh-Haamstede.
Dit hebben we opgeschreven in de dorpsvisie. We bieden u de
gelegenheid om dit resultaat te lezen, er over in gesprek te
gaan met de dorpsraad of een (inspraak)reactie te geven aan de
gemeente. Hieronder kunt u lezen hoe.
Waar kunt u het resultaat lezen?
Op de website www.dorpsvisieburghhaamstede.nl en
www.schouwen-duiveland.nl kunt u het complete boekje
lezen. Ook in dorpshuis De Schutse en bij de receptie van het
gemeentehuis liggen een aantal inkijk exemplaren. Wilt u een
eigen exemplaar ontvangen? Neemt u dan contact op met de
gemeente Schouwen-Duiveland, Kitty Henderson kitty.
henderson@schouwen-duiveland.nl of (0111) 452 259.
Praten over de dorpsvisie in het dorpshuis
In de zomer, van juli tot en met 16 september zijn leden van de
dorpsraad, op bepaalde dagen, aanwezig in het dorpshuis om
met u te praten over de dorpsvisie. Op de website https://
dorpsvisieburghhaamstede.nl kunt u lezen welke dagen dat
zijn. Ze gaan dan graag met u in gesprek en beantwoorden uw
vragen.
Inspraakreacties aan de gemeente tot en met 16
september
Bij de gemeente kunnen er tot en met 16 september
inspraakreacties worden ingediend. In verband met de
zomerperiode kiezen we voor een langere inspraakperiode dan
gebruikelijk. Uw reactie kunt u op verschillende manieren
geven: schriftelijk, per post ter attentie van de gemeenteraad,
Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Wilt u per e-mail reageren dan
kunt u uw bericht sturen aan kitty.henderson@schouwenduiveland.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0111) 452 259.
Nadat de gemeente alle reacties ontvangen heeft worden deze
besproken en beantwoord en mogelijk wordt de visie daarop
aangepast.

Gemeenteraad beslist
Burgemeester en wethouders zullen de concept-dorpsvisie
samen met de antwoordnotitie (die de beantwoording van de
inspraakreacties bevat) en voorgestelde aanpassingen
voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit
uiteindelijk om, de dorpsvisie inclusief de uitvoeringsagenda
en bijbehorende investeringen, vast te stellen. De huidige
planning is dat het besluit in november zal worden genomen.
Wanneer gaat de schop in de grond?
Als bijlage bij de dorpsvisie zit een uitvoeringsagenda. U kunt
hierin lezen met welke projecten we aan de slag gaan en
wanneer. Op het moment dat we het project uitwerken wordt u
weer betrokken, want u als bewoner of ondernemer weet goed
waar er in uw omgeving behoefte aan is.

Kennisgeving (gewijzigd)
vastgesteld bestemmingsplan
Dreef Bruinisse

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat het op 20 juni 2019 (gewijzigd) vastgestelde
bestemmingsplan Dreef Bruinisse met identificatienummer NL.
IMRO.1676.00266BphBR-VA01 van 8 juli tot en met 19 augustus
2019 ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het
bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen in deze periode
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te
Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot
17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het bestemmingsplan
daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Plan
Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische
regeling voor het uitbreiden van Albert Heijn, het realiseren
van nieuwe winkelruimten naast Albert Heijn en in het ‘Gat van
Bru’ en een herinrichting van de Dreef te Bruinisse. Het
realiseren van appartementen boven de nieuwe winkelruimten
en een grondgebonden woning (die deels via een
wijzigingsbevoegdheid kunnen worden gerealiseerd) maken
deel uit van het plan.
De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht hebben
betrekking op:
• een bouwvlakverschuiving van 0,5 meter ten behoeve van
het realiseren van extra haag /trottoir;
• het aanpassen van de wijzigingsbevoegdheid waarbij het
totaal aantal woningen in het plangebied niet wijzigt;
• het mogelijk maken van een overhangend balkon van 1,5
meter binnen de bestemming ‘Verkeer’;
• het aanpassen van de maximale dakhelling.
Reageren
Van 8 juli tot en met 19 augustus 2019 kan beroep worden
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden
ingesteld door iedere belanghebbende
• die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar
heeft gemaakt;
• die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
om zijn zienswijze tegen het voorgaande
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te
maken;
• tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn
aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het
beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.
nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen
wij u naar de genoemde site.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift.
Op de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er – indien er
beroep wordt ingesteld tegen het plan – hiervoor een
versnelde procedure van toepassing is. De beroepsgronden
kunnen achteraf niet meer worden aangevuld.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een
voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de
Wet ruimtelijke ordening in werking op 20 augustus 2019.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het plaatsen van een dieseltank, inhoud 1200 liter,
Nijverheidsweg 36 te Bruinisse.

Omgevingsvergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets
voor Jac. Hanse Hellende Daken B.V.
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken
bekend dat zij op 13 juni 2019 de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
ontvangen van Jac. Hanse Hellende Daken B.V. gelegen aan de
Lageweg 1a te Sirjansland. De aanvraag heeft betrekking op
asbest.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u
zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van
RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag
staat geregistreerd onder nummer W-AOV190309/00220381.
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het aanpassen van een gevel Havenpark 27 te Zierikzee op
24-06-2019;
• Het nieuw bouwen van een serre Nieuwe Haven 93 te
Zierikzee op 25-06-2019;
• Het splitsen van een pand in 2 winkels Havenplein 8 en (10)
te Zierikzee op 25-06-2019:
• Het plaatsen van een hekwerk Boeijesbosch 33 te Burgh
Haamstede op 25-06-2019;
• Het verbouwen van een woning Kraaijensteinweg 134 en
het tijdelijk plaatsen van een container te Burgh Haamstede
op 26-06-2019;
• Het kappen van een boom en restaureren van een
tuinmuur Poststraat 23 te Zierikzee op 27-06-2019;
• Het bouwen van een woning Regenwulpstraat (6) te
Zierikzee op 28-06-2019;
• Het bouwen van een schuur Noorsestraat (19) te Ouwerkerk
op 30-06-2019;
• Het bouwen van een schuur Dorpsweg 21 te Bruinisse op
01-07-2019.
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 brandveilig gebruik schoolgebouw Raamstraat 3 te
Zierikzee;
• Het brandveilig gebruik ten behoeve van het vestigen van
een pension Vertonsweg 1 te Burgh-Haamstede.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van maandag 8 juli tot en met
maandag 18 augustus 2019 ter inzage 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 zes weken:
• Voor het bouwen van een atelier cq berging Havenpark 35
te Zierikzee ontvangen op 8 mei 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 bouwen van 36 garageboxen Techniekweg 25, G01 tot
en met G35 (doorlopend) te Zierikzee (verzonden 26-062019);
• Het plaatsen van 2 dakkapellen Hoogerwerfsweg “De
Tong” 138 te Bruinisse (verzonden 28-06-2019);
• Het plaatsen van verlichtingsmasten De Vang 1 te Bruinisse
(verzonden 28-06-2019);
• Het vervangen van een dakkapellen en schuur Lange
Blokweg 36 te Zierikzee (verzonden 28-06-2019);
• Het verbouwen van een woning St. Joostmeet 21 te
Zierikzee (verzonden 28-06-2019);
• Het realiseren van een tussenbouw woning en schuur
Schouwenbank 22 te Zierikzee (verzonden 28-06-2019);
• Het verbouwen van een woning Unio 35 te Brouwershaven
(verzonden 01-07-2019).
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 realiseren van vijf permanente standplaatsen op een
minicamping, twee pensionkamers, een yogaruimte in een
bestaande schuur en een theetuin op Steursweg 3 te
Burgh-Haamstede;
• Het brandveilig gebruik en uitbreiding magazijn
Schoolstraat 34 te Nieuwerkerk.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking
niet gewijzigd.
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen van maandag 8 juli tot en met maandag 19 augustus
2019 ter inzage bij de balie 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 19 augustus
2019 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant, 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/
verkeersbesluiten door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen:
Renesse, Hogezoom ter hoogte van kruising met Oude
Moolweg en ter hoogte van de kruising met de Vroonweg
(hekje ter hoogte van nr. 147) op 6 september 2019 van
09.00 tot 24.00 uur, op 7 september 2019 van 11.00 uur tot
24.00 uur en op 8 september 2019 van 13.00 uur tot 21.00
uur;
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende locatie:
Bruinisse, parkeerterrein Kerkplein op 07 september 2019
van 07.00 uur tot 13.00 uur.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van de Open Dag Duinzoom, Duinzoom 1
te Renesse op 6 juli 2016 van 10.00 tot 17.00 uur;
• Het organiseren van Festival aan Zee, Watermeterplein en
evenemententerrein aan de Hogezoom te Renesse op 6
september 2019 van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september 2019
van 12.00 tot 24.00 uur en 8 september 2019 van 13.00 tot
18.00 uur;
• Het organiseren van een snuffelmarkt Ring 1 te Dreischor
op 17 augustus 2019 van 10.00 tot 17.00 uur;
• Het organiseren van Jazz festival diverse locaties te
Zierikzee op 10 augustus 2019;
• Het organiseren van een snuffelmarkt Manteling 1 te
Oosterland op 27 juli 2019 van 09.00 tot 17.00 uur;
• Het organiseren van het Lions North Beach Golf 2019 strand
te Renesse tussen Watergat en Verklikkerduinen op 14
september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur;
• Het organiseren van een rommelmarkt Sint Joostdijk 9-11 te
Oosterland op 7 augustus 2019 van 13.30 tot 19.00 uur;
• Het organiseren van een snuffelmarkt Kerkplein te Bruinisse
op 7 september 2019 van 09.30 tot 12.00 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.

