Week 09 • 2020

Gemeente
Schouwen-Duiveland
Laan van Saint Hilaire 2
4301 SH Zierikzee
Postbus 5555
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.

Voorlichting in dorpshuizen
over vernieuwde
minimaregelingen

Voor wie weinig geld heeft, heeft de gemeente SchouwenDuiveland een aantal minimaregelingen. Deze regelingen zijn
per 1 januari op een aantal punten gewijzigd. Medewerkers
Bijzondere bijstand/minimabeleid zijn in maart aanwezig in de
dorpshuizen van Zonnemaire, Bruinisse, Renesse en BurghHaamstede om uw vragen te beantwoorden en om u te helpen
bij uw aanvraag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Programma
Woensdag 4 maart : dorpshuis Zonnemaire 13.30–16.30 uur
Donderdag 5 maart : dorpshuis Bruinisse 9.30–12.30 uur    
Dinsdag 10 maart : dorpshuis Renesse 13.30–16.30 uur
Dinsdag 24 maart : dorpshuis Burgh-Haamstede 9.30–12.30uur
Het gaat om de volgende regelingen:
• Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten
• Declaratiefonds (inclusief zwemlesregeling)
• Individuele inkomenstoeslag  
• Collectieve ziektekostenverzekering bij CZ
Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan in ieder geval de
volgende documenten mee*:
• een geldig paspoort of id kaart
• een kopie van uw salaris/loon
• een overzicht van uw uitkering van UWV of SVB
• een overzicht van overige inkomsten (alimentatie, pensioen
et cetera)
• bankafschriften van uw bank- en/of spaarrekening
• een kentekenbewijs van uw auto
• en eventueel andere bewijsstukken van uw inkomen of
vermogen
• een bewijs van uw kosten (voor bijvoorbeeld het
Declaratiefonds, regeling Tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten et cetera)
• een inschrijfformulier van de middelbare school (voor
aanvragen van een reiskostenvergoeding via het
Declaratiefonds)
• een bewijs dat u chronisch ziek bent (geen huisartsen of
specialistenbrief) voor de regeling chronisch zieken en
gehandicapten
*Het verschilt per regeling welke bewijsstukken (en over welke
periode) u nodig hebt voor uw aanvraag.
Op www.schouwen-duiveland.nl vindt u meer informatie over
deze verschillende minimaregelingen. Kijk hiervoor bij
inwoners/werk-uitkering-en-inkomen/minimaregelingen.
Voor vragen kunt u natuurlijk ook bellen naar het loket
Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280 (maandag tot en
met donderdag 8.30–17.00 uur; vrijdag 8.30–16.00 uur)

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

Spreekuur WOZ-Waarde

Als u een eigen woning bezit, dan heeft onlangs uw WOZaanslag ontvangen. Maar hoe komt de gemeente nu eigenlijk
tot deze WOZ-waarde? Het lijkt simpel, maar er komt best veel
bij kijken om de WOZ-waarde van uw woning te kunnen
bepalen.
Als u denkt dat uw WOZ-waarde niet goed is vastgesteld dan
vinden we het fijn als u, nog voor u bezwaar maakt, contact
met ons opneemt. Onze taxateurs Simon Corbijn en/of
Nicolette Graver zijn van donderdag 27 februari tot en met
vrijdag 6 maart tussen 09.00 uur en 17.00 uur (op vrijdag
tot 16.00 uur) aanwezig op het gemeentehuis in Zierikzee,
Laan van St. Hilaire 2. Zij hopen u te kunnen helpen met uw
vragen.
Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen via (0118) 675
439 of per e-mail (belastingen@middelburg.nl) zodat wij u
kunnen helpen en eventuele vragen kunnen beantwoorden of
zo nodig adviseren hoe te handelen. Uiteraard kunt u ook
direct schriftelijk bezwaar maken. Meer informatie, kijk dan op
de website www.schouwen-duiveland.nl.

Voorlichting over wonen en
zorg voor senioren

Woensdag 4 maart is er in het Parochiecentrum (Mosselstraat)
in Zierikzee een voorlichtingsmiddag rond het thema Wonen
en zorg. Deze voorlichtingsmiddag wordt georganiseerd door
de ouderenbonden en SMWO en begint om 14.00 uur.
Een medewerker van ABN AMRO geeft tekst en uitleg bij het
thema. Medewerkers bijzondere bijstand/minimabeleid van de
gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de
regelingen van de gemeente voor mensen met weinig
inkomen. Deze zogeheten minimaregelingen zijn per 1 januari
op een aantal punten aangepast.
Het gaat om de volgende regelingen:
• Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten
• Declaratiefonds (inclusief zwemlesregeling)
• Individuele inkomenstoeslag  
• Collectieve ziektekostenverzekering bij CZ

Negende subsidieronde van
de Provinciale Impuls Wonen
Weer geld voor verkrotte woningen
De negende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen
(PIW) is vanaf 2 maart 2020 open voor aanvragen. Een PIWsubsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties
helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van
verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie
Zeeland in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.
Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten
plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden.
Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de
waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 1 miljoen
euro beschikbaar. Aanvragen kan van 2 maart tot en met 10
april 2020. Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij
subsidie krijgen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:
• sloop of samenvoeging van een of meer particuliere
woningen;
• sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
• toekomstbestendig maken van een drie of meer
aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale
en/of levensloopbestendige woningen;
• vermindering van de sociale huurwoningvoorraad;
• vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een
project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
• het moet gaan om een woning
• bouwjaar van voor 1975
• (WOZ)-waarde maximaal € 170.000
• project mag niet begonnen zijn
• woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
• het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar
zijn afgerond
Inloopavonden
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de
regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal
informatieavonden. Meer informatie op www.zeeland.nl/piw.   
Advies over duurzaamheid
Tijdens de informatieavonden is er ook een energiedeskundige
aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger
maken van woningen, en over subsidieregelingen en goedkope
leningen hiervoor.
De informatieavond in het gemeentehuis van SchouwenDuiveland vindt plaats op 19 maart in het gemeentehuis in
Zierikzee tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bereken zelf uw gemeentelijke
belastingen voor 2020
Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen
2020. U kunt nu al berekenen hoeveel u dit jaar aan
gemeentelijke belastingen moet betalen en dit vergelijken met
vorig jaar. Handig toch?

U kunt hiervoor de Lokale Lastenmeter gebruiken. Dit is een
website waar u een aantal persoonlijke gegevens kunt invullen,
zoals de WOZ-waarde van uw woning. Vervolgens wordt
automatisch berekend wat u in 2020 aan gemeentelijke
belastingen moet betalen. Houd er rekening mee dat het
daadwerkelijk te betalen bedrag mogelijk iets afwijkt.
Meer of minder betalen?
U ziet in één oogopslag of het te betalen bedrag hoger, lager of
gelijk is dan vorig jaar. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan
iets afwijken. Verschillen in bedragen komen doordat uw
persoonlijke situatie is gewijzigd. Ook interessant om te weten:
u kunt met de Lokale Lastenmeter zelfs een vergelijking maken
met omliggende gemeenten en zelfs met het gemiddelde van
heel Nederland. Geïnteresseerd: neem dan een kijkje in de
Lokale Lastenmeter op
schouwen-duiveland.lokalelastenmeter.nl.
Vragen?
Hebt u een vraag over de lastenmeter of de gemeentelijke
belastingen? Dan kunt u contact opnemen met Samenwerking
Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland, te bereiken
via telefoonnummer (0118) 675 000.

Wegwerkzaamheden
Poststraat en Kerkhof
Zierikzee

Tussen 2 maart en eind april wordt het riool vervangen in de
Poststaat en het Kerkhof in Zierikzee. Deze straten zullen
daarom niet voor alle verkeer bereikbaar zijn in deze periode.
Eind april zal er tijdelijke bestrating ingelegd worden om te
voorkomen dat we overlast veroorzaken tijdens het drukke
toeristenseizoen. In fase 2 begin september 2020 tot en met
eind december 2020 wordt het straatwerk vervangen.
Omleiding
Vrachtverkeer dat de binnenstad bevoorraad wordt omgeleid
via de Nieuwe Haven en Oude Haven naar het Havenplein. Al
het overige autoverkeer wordt eerst via de Regenboogstraat en
Wevershoek en later via de Regenboogstraat en Manhuisstraat
omgeleid. Dit wordt aangegeven met duidelijke bebording.
Fiets- en voetverkeer geleiden we langs het werk; hetzij aan de
zuidzijde langs de woningen of noordelijk via het pad langs de
Nieuwe Kerk. Gedurende de werkzaamheden geldt een
parkeerverbod voor beide zijden in de Manhuisstraat en de
Wevershoek vanwege het verkeer in twee richtingen. Dit wordt
ook met bebording ter plaatse aangegeven.

Omgevingsvergunning
Rectificatie:
• Het verbouwen van een dak en aanbouw woning
Molenweg 13 te Oosterland op 11-02-2020.
• Het realiseren van een opbouw voor opslag van
visserijmateriaal, Zijpe, ongenummerd, te Bruinisse op
06-02-2020.
•
•
•
•
•
•
•
•

Het wijzigen van de voorgevel kozijnen Sint Domusstraat 39
te Zierikzee op 17-02-2020.
Het realiseren van twee appartementen boven
Zeeanemoonweg 8 te Renesse op 18-02-2020.
Het verbouwen van een woning Acacialaan 21 te Burgh
Haamstede op 18-02-2020.
Het plaatsen van een erfafscheiding Hoogerwerfsweg “de
Tong” 25 te Bruinisse op 18-02-2020.
Het vervangen van een kozijn Lammermarkt 10 te Zierikzee
op 19-02-2020.
Het realiseren van een schuur Kraaijensteinweg 142 te
Burgh-Haamstede op 14-02-2020.
Het bouwen van een schuur Hofferstraat 40 te Zierikzee op
20-02-2020.
Het wijzigen van een verleende vergunning Dreef (blok 1) te
Bruinisse op 21-02-2020.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen.
B. 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 plaatsen van een keerwand in de achtertuin
Rietveld 4 te Oosterland ontvangen op 19 december 2019.
• Voor het aanbouwen van 2 hotelsuites Laone 2 te Renesse
ontvangen op 18 december 2019.
• Voor het bekleden van zijgevels Heuvelsweg 7 te Kerkwerve
ontvangen op 14 januari 2020.
De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.
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 vervangen van een berging Kerkring 10 te Nieuwerkerk
(verzonden 18-02-2020);
• het plaatsen van zonnepanelen
veldopstelling RWZI Westerschouwen Koudekerkseweg 1 te
Burgh-Haamstede (verzonden 21-02-2020);
• het plaatsen van veldopstelling zonnepanelen
RWZI  Mastgat Verloren Kostweg 3 te Bruinisse (verzonden
21-02-2020);
• het plaatsen van een schutting Schouwenbank 101 te
Zierikzee (verzonden 21-02-2020);
• het bouwen van een garage, kappen coniferen en
aanleggen uitrit Ring 35 te Dreischor (verzonden 21-022020);
• het verbouwen van een woning Elkerzeeseweg 50 te
Scharendijke (verzonden 21-02-2020);
• het vestigen van een kapsalon Deltastraat 2 te Nieuwerkerk
(verzonden 21-02-2020).
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 BenW:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen:
Noordwelle, Dorpsring, de Smidsweg vanaf de Ingridstraat

naar de Dorpsring en de Oude Stoofweg vanaf de
Ingridstraat naar de Dorpsring op 29 februari 2020 van 07.00
uur tot 18.30 uur.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van Strao Noordwelle locatie strand en
dorp op 29 februari van 10.00 uur tot 17.00 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 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.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

