Week 10 • 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

Informatie over coronavirus?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over het
coronavirus? Op de website van Zeeland Veilig
(www.zeelandveilig.nl) vindt u de meest actuele informatie
en veel gestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen met
de GGD, door te bellen naar (0113) 249 400.
Voor meer informatie over het virus, de besmettelijkheid,
de kans op verspreiding naar Nederland en adviezen voor
reizigers kunt u bellen naar het publiekinformatienummer
van de Rijksoverheid: (0800) 13 51 (tussen 08.00 en 20.00
uur).

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 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 10 en 24 maart aanwezig
in de dorpshuizen van Renesse en Burgh-Haamstede om uw
vragen te beantwoorden en om u te helpen bij uw aanvraag. U
hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Programma
Dinsdag 10 maart: dorpshuis Renesse 13.30–16.30 uur
Dinsdag 24 maart: dorpshuis Burgh-Haamstede 9.30–12.30 uur
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

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

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).

Vergadering dorpsraad
Sirjansland

De dorpsraad Sirjansland houdt haar openbare jaarvergadering
op woensdag 11 maart om 20.00 uur in het dorpshuis,
Sportweg 1 te Sirjansland.

Schouwen-Duiveland Inclusief
Kun jij op de school of opleiding terecht van eigen keuze? Kun
je werk doen dat aansluit bij je interesses en talenten? Of is dat
met jouw leeftijd, culturele achtergrond, talenten of
beperkingen relatief moeilijk? Mensen, oud of jong, uit de
dorpen of uit de stad, met of zonder beperking en diverse
achtergronden kunnen drempels ervaren. Op hun werk, op
school, in hun vrije tijd, en in de buurt waar ze wonen. In een
inclusieve gemeente kan iedereen volwaardig deelnemen aan
de samenleving.

Thematafels
In februari, maart en april 2020 organiseert de gemeente
Schouwen-Duiveland thematafels over inclusie op vijf thema’s.
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek. We
vormen een visie op het thema en benoemen mooie
voorbeelden en knelpunten. Dit wordt gebruikt voor het
opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Iedereen is welkom:
inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, buurtinitiatieven
en maatschappelijke organisaties.
Inclusie en support (zorg en welzijn)
Of iemand nu kortdurende ondersteuning krijgt van het
wijkteam of langdurige ondersteuning van een zorg- of
welzijnsorganisatie. Hoe kun je mensen ondersteunen om een
leven midden in de samenleving op te bouwen, onder eigen
regie en op basis van eigen interesses en talenten? Met
vrienden, in de buurt, op school of werk, thuis en op de
sportclub of vereniging. Welke goede voorbeelden zijn er op
Schouwen-Duiveland? We gaan in gesprek over wat ervoor
nodig is om zorg en welzijn inclusief te maken.
Woensdag 11 maart 2020
19.00–22.00 uur
Locatie: Stadsboerderij De Punt, Scheldestraat 5, Zierikzee
U kunt zich voor deze en andere thematafels aanmelden via de
website www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/schouwenduiveland-inclusief.

Vergaderingen gemeenteraad
Maandelijks zijn er twee commissievergaderingen en één
raadsvergadering. De commissies zijn onderverdeeld in Ruimte
en Economie en Samenleving en Bestuur.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op:
• maandag 16 maart - commissie Ruimte en Economie
• donderdag 19 maart - commissie Samenleving en Bestuur
• donderdag 2 april - raadsvergadering
Commissies starten om 19.30 uur en de raadsvergadering om
20.00 uur.
Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/
gemeenteraad.

Negende subsidieronde
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.

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.

Voor wat betreft de infrastructuur geldt dat er zowel boven als
onder de grond werkzaamheden plaatsvinden aan de
Nieuwstraat, waardoor deze van 5 tot en met 27 maart volledig
is afgesloten voor alle verkeer vanaf de kruising Dorpsweg tot
en met de kruising Prinses Margrietstraat.

Afsluiting en omleiding
Concreet betekent dit dat de toegang tot de wijk Buijse/Buzee
via de Houwersweg vanaf maandag 9 maart gedurende
minimaal drie weken voor al het verkeer is afgesloten. Daarna
gaat de toegang voor fietsers en voetgangers weer open.

Verder wordt de Albert Heijn verbouwd en ook de Etos en
Gall&Gall worden ingericht, zodat deze winkels op 18 maart hun
deuren weer kunnen openen. Deze winkels zijn van 5 maart
17.00 uur tot 18 maart 11.00 uur gesloten.

Gedurende deze periode adviseren we bewoners en bezoekers
van de wijk Buijse/Buzee te kiezen voor de route via de
Weststraat.

Naam
: Godin, Alexis Jean Cécil Bernard Roger
Geboortedatum
: 23-03-1962
Adres
: Nieuwe Bogerdstraat 44, 4301 CZ Zierikzee
Datum opschorting : 22 november 2019

Dit zijn de werkzaamheden met betrekking tot de gebouwen
van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall:
• Donderdag 5 maart tussen 07.00 uur tot 00.00 uur: plaatsing
ketenpark op de parkeerplaats en leegruimen van de
winkel. Hiervoor vinden veel transporten plaats gedurende
de dag.
• Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart tussen 07.00 en 21.00 uur:
demontage van de winkel en afvoer materiaal (wanden,
plafonds en koelingen). Hiervoor zal een mobiele kraan
worden gebruikt in een afgesloten werkgebied. Dit betreft
het gebied van de losplaats en een deel van het
parkeerterrein van de winkel.
• Zondag 8 maart: egalisatiewerkzaamheden van de
winkelvloer tussen 07.00 en 16.00 uur.
• Maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart tussen 07.00 en 19.00
uur: levering van winkelinventaris en
bouwwerkzaamheden.
• Zaterdag 14 maart van 05.00 tot 16.00 uur: levering van
winkelstellingen.

Naam
: Polak, Boy Nicolai
Geboortedatum
: 18-01-1987
Adres
: ’t Lage Burgh 17, 4328 PC Burgh-		
		Haamstede
Datum opschorting : 15 januari 2020
Datum besluit
: 27 februari 2020
Naam
:
Geboortedatum :
Adres
:
Datum opschorting :
Datum besluit
:

van Dijke, Johannes Jacobus
28-12-1965
Margrietstraat 10, 4307 BV Oosterland
17 januari 2020
27 februari 2020

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

Cunnington, Capel Patrick
24-03-1967
Acacialaan 27, 4311 GN Bruinisse
20 december 2019
27 februari 2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken bezwaar tegen dit besluit
maken bij het college van BenW. 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.

Bouwen en stikstofuitstoot

Bezoekers en omwonenden van dit gebied kunnen gedurende
deze werkzaamheden enige verkeers- en geluidshinder
ervaren. Wij proberen dat uiteraard tot een minimum te
beperken en hopen op uw begrip.

Werkzaamheden en omleiding
Zuidwellebrug
Binnenkort start Bouwbedrijf van de Linde in opdracht van de
gemeente Schouwen-Duiveland met de renovatie van de
Zuidwellebrug. De renovatie is een zorgvuldig karwei. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eist dat de ‘nieuwe’ brug
er na de renovatie er hetzelfde uit komt te zien als de ‘oude’
brug.

De stikstofproblematiek heeft soms ook gevolgen voor kleine
verbouwingen en het bouwen van bijvoorbeeld één woning in
Schouwen-Duiveland. Het betreft met name locaties die
dichtbij Natura2000-gebieden liggen zoals de Kop van
Schouwen Of u te maken krijgt met deze regelgeving kunt u
vanaf nu zien op een kaart op de gemeentelijke website
www.schouwen-duiveland.nl.

Bouwkuip
Voordat de daadwerkelijke renovatie start, wordt een deel van
de gracht droog gezet. Dit gebeurt door het maken van een
bouwkuip. Aan beide kanten van de brug worden damwanden
geplaatst, waarna het water uit de bouwkuip wordt gepompt.
Voor deze klus schakelt Bouwbedrijf van de Linde Van der
Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. in.

Op deze kaart is aangegeven voor welke gebieden op het
eiland er een stikstofberekening nodig is bij de bouw of
verbouw van één woning. Als het goed is, is uw aannemer of
architect bekend met de stikstofberekening of kunnen zij u
adviseren wie u moet benaderen voor een dergelijke
berekening. De berekening voegt u bij, als u uw
omgevingsvergunning aanvraagt. De gemeente/provincie zal
vervolgens beoordelen of de stikstoftoename binnen de
geldende normen valt. Als alles binnen de normen valt loopt de
procedure voor de omgevingsvergunning verder. Als wij u niet
zonder meer een omgevingsvergunning kunnen verlenen,
zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Mogelijk dat dan
eerst een aanvraag om een natuurvergunning bij de provincie
moet worden ingediend. Voor de bouw van bijvoorbeeld
bedrijfspanden op bedrijventerreinen of voor grotere
ontwikkelingen moet ook buiten het aangegeven gebied een
stikstofberekening worden gedaan.

Renovatie
Nadat de bouwkuip droog is gezet, wordt de brug steen voor
steen afgebroken met uitzondering van de fundering en de
onderste paar lagen stenen. De manier waarop de brug is
opgebouwd, wordt nauwkeurig vastgelegd. Daarna wordt de
brug weer opgebouwd. Dit gebeurt deels met oude en deels
met nieuwe materialen.

Twijfelt u of u een stikstofberekening moet laten maken of hebt
u andere vragen over stikstof dan kunt u contact opnemen met
Joost van der Hulst, telefoon (0111) 452 393 of Karin Nomden,
(0111) 452 250.

Werk in uitvoering: Dreef en
Nieuwstraat te Bruinisse

Van 5 tot en met 27 maart vinden er diverse werkzaamheden
plaats aan de infrastructuur en gebouwen van Market Plaza B.V.
aan de Dreef en Nieuwstraat te Bruinisse. Dit kan enige hinder
veroorzaken voor de omgeving.

Planning
Op maandag 9 maart wordt gestart met het maken van de
bouwkuip. Na ongeveer drie weken is de bouwkuip gereed en
wordt begonnen met het wegpompen van het water. Daarna
wordt gestart met het afbreken van de ‘oude’ brug. Naar
verwachting wordt vanaf eind juni de brug weer opgebouwd.
De werkzaamheden zijn naar verwachting in januari 2021
afgerond.
Bereikbaarheid
De achterliggende wijk Buijse/Buzee blijft voor fietsers en
voetgangers tijdens de renovatie van de Zuidwellebrug
bereikbaar via de tijdelijke bouwweg over de Houwersweg.
Deze route is echter op twee momenten niet beschikbaar.
Namelijk gedurende drie weken tijdens het maken van de
bouwkuip, aan het begin van de werkzaamheden, en
gedurende drie weken tijdens het afbreken van de bouwkuip,
aan het einde van de werkzaamheden.
Er worden dan damwanden aangebracht of verwijderd. Dit
gebeurt met zeer groot materieel. Daarom is het uit veiligheid
absoluut niet toegestaan om dichtbij de werkzaamheden te
komen.

Fietsers en voetgangers komende vanuit de richting van het
busstation aan de Grachtweg of de wijk Malta worden
omgeleid. Fietsers volgen een omleiding via de grote rotonde
Nieuwe Koolweg (N59)/Grachtweg/Lange Blokweg, langs de
Nieuwe Koolweg (N59) richting de verkeerslichten aan de Laan
van Sint Hilaire. Voetgangers worden omgeleid over het
voetpad langs de Nieuwe Koolweg (N59) en het parkeerterrein
van het gemeentehuis.
Vragen?
Hebt u een vraag? Dan kunt u terecht bij Jan den Hollander van
Bouwbedrijf van de Linde. Hij is bereikbaar op telefoonnummer
06 51 59 05 12 of per e-mail jdh@jvandelinde.nl.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het opslaan van paarden- en geitenmest Oosterland, hoek
Oostersteinweg/Langeweg (Duiveland, L, 797).
• Het opslaan van paardenmest Oosterland, Bruinisse,
Oudendijk (Duiveland, H, 1060).

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het plaatsen van een beweegbare brug over keersluis te
Brouwershaven op 24-02-2020.
• Het uitbreiden van een woning Weltevree 3 te Noordgouwe
op 25-02-2020.
• Het bouwen van een woning Regenwulpstraat (2) te
Zierikzee 26-02-2020.
• Het uitbreiden van een woning voor realisatie keuken
Bosblokdreef 1 te Oosterland op 27-02-2020.
• Het tijdelijk plaatsen van een caravan Vlasstraat 12 te
Bruinisse op 28-02-2020.
• Het plaatsen van een dakkapel achtergevel en verlengen
van het dakvlak achtergevel Hem 9 te Zierikzee op
27-02-2020.
• Het kappen van bomen Burg. Gaststraat te Brouwershaven
(Brouwershaven, sectie C, nummer 2950) op 27-02-2020.
• Het bouwen van een berging Lange Achterweg 6 te
Oosterland op 28-02-2020.
• Het bouwen van een serre Regenwulpstraat 16 te Zierikzee
op 28-02-2020.
• Het verlengen van een schutting Molenweg 32 te
Oosterland op 29-02-2020.
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 plaatsen van een promotiecaravan KoudekerksewegPlompetorenweg te Burgh-Haamstede (verzonden
26-02-2020);
• het restaureren van een dak Kraanplein 8 te Zierikzee
(verzonden 26-02-2020);
• het wijzigen van een eerder verleende vergunning (Blok 1)
Dreef 2 te Bruinisse (verzonden 26-02-2020);
• het uitbreiden van een woning Lange Achterweg 32 te
Oosterland (verzonden 27-02-2020);
• het vernieuwen van de kapconstructie Zeelelieweg 13 te
Renesse (verzonden 27-02-2020);
• het bouwen van een schuur Hofferstraat 40 te Zierikzee
(verzonden 27-02-2020).
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 organiseren van een bingo in de recreatiezaal van
Camping Zonnedorp, Korte Moermondsweg te Renesse op
18-07-2020 van 20.00 uur tot 22.00 uur en op 15-08-2020 van
20.00 uur tot 22.00 uur.
• Het organiseren van een bingo in de recreatiezaal van
Caravanpark Sirjansland, Zandweg 3 te Sirjansland op
31-05-2020 van 20.00 uur tot 23.30 uur.
• Het plaatsen van containers, een dixie, parkeerterrein Balie
te Zierikzee van 02-03-2020 tot en met 23-04-2020.
• Het instellen van een parkeerverbod voor de volgende
locatie: Zierikzee, parkeerterrein Balie, 8 parkeervakken
vanaf de Varreput gelegen aan de Balie van 02-03-2020 tot
en met 23-04-2020.
• Het organiseren van sportactiviteiten en het plaatsen van
een opslagcontainer ten behoeve van deze activiteiten
duinovergang Brouwersdam 1 te Scharendijke van 01-052020 tot 01-10-2020.
• Het organiseren van een incidentele activiteit aan de
Dorpsstraat 1 te Scharendijke o0p 14-03-2020 en 28-03-2020
van 21.00 uur tot 01.00 uur.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van een snuffelmarkt in diverse straten in
de wijk Poortambacht te Zierikzee op 28-03-2020 van 09.30
uur tot 16.30 uur.
• Het organiseren van “met je troep op de stoep” in de wijk
Noorderpolder te Zierikzee op 20-06-2020 van 10.00 uur tot
15.00 uur.

•

•

•

Het organiseren van de kunstschouw locatie
Westerschouwen, diverse kernen 13-06-2020 van 10.00 uur
tot 17.00 uur.
Het organiseren van Kidzzone locatie Havenpark en de
Beuze te Zierikzee op 26-03-2020 en 19-11-2020 van 15.30 uur
tot 20.00 uur.
Het organiseren van activiteiten rondom de Oosterschelde
Boven Water locatie havenkade te Burghsluis op 17-05-2020,
07-06-2020, 28-06-2020, 19-07-2020, 30-08-2020 en
20-09-2020 van 13.00 uur tot 15.00 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.

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.

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

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

