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Aangepaste gemeentelijke
dienstverlening

We moeten samen de verdere verspreiding van het coronavirus
voorkomen. Landelijk zijn er richtlijnen en maatregelen
genomen. De gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar de
dienstverlening in stand te houden maar er zijn wel enkele
aanpassingen, dat zult u begrijpen.
Balies Burgerzaken
Tot en met 6 april is het alleen mogelijk om op afspraak langs
te komen. De avondopenstelling vervalt. Een afspraak maken
kan via onze website www.schouwen-duiveland. Voor het
afhalen van rijbewijs of reisdocument hoeft geen afspraak
gemaakt te worden. Dit kan tijdens de openingstijden bij de
receptie worden opgehaald.
Balie Ruimte en Milieu
Hebt u vragen over ruimtelijke ordening,
omgevingsvergunningen en vergunningen uit de Algemene
plaatselijke verordening en overige bijzondere wetten? Neem
dan contact op met de medewerkers van Ruimte en Milieu.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en
17.00 uur en vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur via
telefoonnummer (0111) 452 252. Had u al een afspraak staan en
heeft u geen klachten, dan zal deze gewoon doorgaan.
Loket Samenleving en zorg
Voor al uw vragen rondom werk en inkomen, zorg en
ondersteuning, jeugd en onderwijs et cetera kunt u contact
opnemen met het loket Samenleving en zorg. Bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur, en op
vrijdag van 08.30– 16.00 uur, via telefoonnummer (0111) 452 280.
Had u al een afspraak staan en hebt u geen klachten, dan zal
deze gewoon doorgaan.
Gemeentelijke bijeenkomsten
Hebt u een uitnodiging voor een gemeentelijke bijeenkomst
ontvangen of een uitnodiging gelezen in de gemeenterubriek
in Wereldregio? Alle bijeenkomsten die gemeente SchouwenDuiveland organiseert, ook met minder dan 100 personen gaan
niet door.
Overige aanpassingen dienstverlening
Voor actuele informatie over de overige aanpassingen in onze
dienstverlening verwijzen wij u naar onze website
www.schouwen-duiveland.nl en kunt u contact opnemen met
Servicelijn (0111) 452 111. Bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 08.00
en 16.00 uur. U kunt ook veel zaken met de gemeente online
regelen, kijk daarvoor op onze website.

Maatregelen en informatie
over Coronavirus voor Zeeland

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

Wat kun je zelf doen?
Zorg voor jezelf en voor elkaar. Denk aan de buren, onze
ouderen en anderen die hulp kunnen gebruiken. Houd afstand,
wees alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen. Denk
aan alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier geldt: vermijd
onnodig contact. Zet boodschappen bijvoorbeeld voor de deur
en communiceer via de telefoon of digitaal. Heb je zelf
verkoudheidsklachten, koorts (meer dan 38 graden Celsius) en
moet je hoesten of ben je benauwd? Bel dan met de huisarts.
Wat doen wij (Veiligheidsregio en gemeente)?
We volgen de ontwikkelingen op de voet. We blijven updates
geven met relevante informatie voor Zeeland en werken samen
aan de uitvoering van de maatregelen. Wij begrijpen natuurlijk
dat dit ontzettend zwaar ingrijpt op de Zeeuwse samenleving
en de economie. Wij voelen mee met iedereen die hierdoor
gedupeerd wordt. Er komt overleg met partners en
brancheorganisaties om de gevolgen van deze nieuwe
maatregelen in kaart te brengen.
Websites met meer informatie
De maatregelen zorgen voor veel vragen. Antwoord op deze
vragen vind je op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Ook vind je op www.zeelandveilig.nl de in Zeeland
veelgestelde vragen terug. Vind je hier geen antwoord op je
vraag, bel dan naar het publieksinformatienummer 0800-1351
(dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur). Overige vragen
kun je mailen aan ZeelandVeilig@vrzeeland.nl.
Op de website www.ggdzeeland.nl staat informatie over de
uitbraak van het virus en het aantal besmettingen.

Betaalde parkeerplaatsen
binnenstad Zierikzee tijdelijk
beschikbaar voor
vergunninghouders

Vanuit de overheid worden diverse maatregelen genomen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van
deze maatregelen is thuiswerken waar nodig en het beperken
van sociale contacten.
We zien dat veel bewoners gehoor geven aan deze oproep om
thuis te werken en om sociale contacten te beperken. Het
thuiswerken zorgt er echter voor dat in de binnenstad van
Zierikzee de parkeerplaatsen voor vergunninghouders een nog
hogere bezettingsgraad hebben dan op een ‘normale’
werkdag. Het beperken van sociale contacten zoals
bijvoorbeeld winkelen zorgt er voor dat de betaalde
parkeerplaatsen juist een lagere bezettingsgraad hebben.
Deze situatie vraagt om tijdelijke aanpassing van het
parkeerbeleid.
Het overgrote deel van de betaalde parkeerplaatsen in de
binnenstad van Zierikzee wordt tussen 17 maart en 6 april 2020
24 uur per dag beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.
Let op! Voor de parkeerplaats Gasthuisboomgaard gelden
deze tijdelijke regels niet.

Om de maatregelen in Zeeland te coördineren is door de
Veiligheidsregio GRIP 4 afgekondigd. Dit betekent dat Zeeuwse
overheden en hulpdiensten gezamenlijk optrekken. We vragen
je om de maatregelen van de overheid na te leven en de
berichtgeving te volgen.

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.

Ambtshalve opneming van
het gegeven van het vertrek
uit Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet kan
worden bereikt,
van hem geen aangifte van wijziging van zijn adres of van
vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, of
2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens over
hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in
Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende
verblijf buiten Nederland.
Op grond van artikel 2.22, lid, 1 van de Wet Basisregistratie
Personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d,
van de Wet BRP heeft het college van burgemeester en
wethouders daarom besloten uw registratie als ingeschreven
persoon van de gemeente Schouwen-Duiveland te beëindigen.
Wij nemen ambtshalve het gegeven op van het vertrek uit
Nederland op grond van art. 2.22 van de Wet BRP. Dit betekent
dat hij formeel niet meer in deze gemeente als ingezetene is
ingeschreven. Op grond van artikel 2.22, lid 2 van de Wet BRP is
de datum van opschorting de datum waarop van het
voornemen tot ambtshalve opneming van de gegevens aan
betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan.
Naam
:
Geboortedatum :
Adres
:
Datum opschorting :
Datum besluit
:

Martena, Berend
07-03-1963
Hageweg 1a 0263, 4311 NB Bruinisse
4 februari 2020
11 maart 2020

Naam
:
Geboortedatum :
Adres
:
Datum opschorting :
Datum besluit
:

Lulofs, Christiaan
20-03-1985
de Saele 16, 4307 LL Oosterland
28 november 2019
11 maart 2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken bezwaar tegen dit besluit
maken bij het college van b&w. Het bezwaarschrift moet
bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum
en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van
Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Fonds van Kazernering
(geannuleerd)

De commissie van beheer van het Fonds van Kazernering
vergadert op dinsdagmiddag 24 maart in het gemeentehuis,
kamer 1.33, aanvang: 16.00 uur. De agenda vermeldt de
vaststelling van de rekening over 2019 met de balans en de
bestuursverkiezing. De commissieleden M.R. de Pagter-ten
Kate en H. Uil treden af. Mevrouw De Pagter is herkiesbaar, de
heer Uil niet. Deze vergadering is openbaar. De
vergaderstukken liggen ter inzage in de hal van het
gemeentehuis.

Asfaltonderhoud Hogeweg
Burgh-Haamstede

Van maandag 23 maart tot en met donderdag 26 maart
wordt door KWS Infra BV in opdracht van de gemeente

asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Hogeweg in BurghHaamstede.
Verspreid over de Hogeweg zijn er schades aan het wegdek.
Deze schades zitten veelal in de fietsstroken en op de
overgangen tussen de fietsstroken en de rijbaan. Tussen de
J.M. Beijelaan en Blom Kampeershop zijn er schades over de
gehele breedte van de rijbaan.
De Hogeweg is een onderdeel van de dorpsvisie BurghHaamstede. Toch worden deze schades nu in het kader van
veiligheid gerepareerd. Uitstellen is geen optie.
Op maandag 23 en op dinsdag 24 maart van 7.00 uur tot
13.00 uur is de Hogeweg tussen de J.M. Beijelaan en Blom
Kampeershop afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse
omgeleid.
Op dinsdag 24 maart worden tussen Blom Kampeershop en het
Wissewekken plaatselijke schades gerepareerd. De Hogeweg is
dan voor doorgaand verkeer afgesloten. Bestemmingsverkeer
wordt onder begeleiding van verkeersregelaars naar de
bestemming geloodst.
Op woensdag 25 en donderdag 26 maart worden de
verkeersremmende maatregelen terug aangebracht. Ook dan
wordt het verkeer door verkeersregelaars begeleid.
De bereikbaarheid voor hulpdiensten is altijd gegarandeerd.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de
uitvoerder, Arno van der Male, of de projectbegeleider, JeanPaul Caessens. Zij zijn bereikbaar op de telefoonnummers
06 51 58 81 24 en 06 50 22 63 56 of per e-mail
avandermale@kws.nl en jpcaessens@kws.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Parapluplan wonen’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’ met
identificatienummer NL.IMRO.1676.00290Bpp-ON01 van 23
maart tot en met 4 mei 2020 ter inzage ligt.
U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van
het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis kunt inzien.
Het plan
Het bestemmingsplan is een zogenaamd
paraplubestemmingsplan. In het paraplubestemmingsplan
worden in één keer meerdere bestemmingsplannen herzien
waarbij alleen de regeling wordt opgenomen dat woningen
niet gebruikt mogen worden voor de huisvesting van meer dan
één huishouden. Met deze regeling wordt onder meer
kamerverhuur tegengegaan. Voor een aantal woningen
waarvan bij ons bekend is dat die reeds enige tijd in gebruik
zijn voor de huisvesting van meerdere huishoudens, is een
specifieke regeling opgenomen waarmee dit gebruik onder
voorwaarden mag worden voortgezet.
Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gronden
die vallen in de volgende bestemmingsplannen: ‘Buitengebied’,
‘Brouwershaven, Noordgouwe en Dreischor’, ‘Heereweg 33-35-

37 Noordgouwe’, ‘Bebouwde kom Zierikzee’, ‘Bebouwde kom
Bruinisse’, ‘Woningbouw Riekusweel IV’, ‘Dreef Bruinisse’,
‘Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland’, ‘Bebouwde kom
Poortambacht’ en ‘Bedrijventerrein Zierikzee 2014’.
Zienswijzen
Van 24 maart tot en met 4 mei 2020 kan iedereen een
zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan
digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke
zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een
afspraak maken via het cluster Omgevingsbeleid op
(0111) 452 252.
De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende
zienswijzen naar verwachting in het tweede kwartaal 2020 een
besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de
mogelijkheid om beroep in te stellen.

Omgevingsvergunning
Wijzigingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel
3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het
geldende bestemmingsplan vast te stellen voor:
• uitbreiding kassencomplex op het adres Heuvelsweg 15 te
Kerkwerve.
Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken zijn in
te zien van maandag 23 maart tot en met maandag 4 mei
2020. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van
de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen
naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252.

•

Burgh-Haamstede (verzonden 16-03-2020);
het wijzigen van de voorgevel en uitrit Groene Weegje 20 te
Zierikzee (verzonden 16-03-2020).

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 verlenen van een ontheffing sluitingsuur sportkantine
MZC’ 11 Lange Blokweg 29a te Zierikzee voor 13 maart 2020,
12 juni 2020 en 13 juni 2020 tot 02.00 uur van de
daaropvolgende dag.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van schuimparty’s foreveryoung op het
evenemententerrein Hogezoom te Renesse op 29 april, 22
juli, 5 augustus en 12 augustus 2020 van 13.00 uur tot 16.00
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

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien
op www.schouwen-duiveland.nl.

U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift
indienen bij de rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen
wij u naar de genoemde site.

Omgevingsvergunningen

Bezwaar indienen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het plaatsen van twee windturbines Roggenplaat (7) en (9)
te Burgh Haamstede op 09-03-2020.
• Het verbouwen en gebruik van bovenwoningen Dam (6a)
en Dam 8a te Zierikzee op 10-03-2020.
• Het melden brandveilig gebruik sportcentrum, Lange
Blokweg 27a te Zierikzee op 11-03-2020.
• Het uitbreiden van een woning Provincialeweg 10a te
Kerkwerve op 12-03-2020.
• Het vervangen van een oude afgebroken schuur
Hoogerwerfsweg “de Elf boompjes” 26 te Bruinisse op
12-03-2020.
• Het plaatsen van zonnepanelen Vrije 43 te Zierikzee op
14-03-2020.

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

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen.
B. 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 brandveilig gebruiken van een hotel Torenweg 10 te

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: https://www.schouwen-duiveland.nl.
Door het correct invullen van het formulier bevat het
bezwaarschrift automatisch de benodigde gegevens.

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

