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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.

Vergaderingen gemeenteraad

Vanwege het coronavirus vergaderen de raadscommissies en
de gemeenteraad digitaal. U kunt de vergaderingen live volgen
en terugkijken via schouwenduiveland.raadsinformatie.nl.
De eerstvolgende vergadering is op:
• donderdag 17 december – raadsvergadering
(start om 20.00 uur)
Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende
documenten naar schouwenduiveland.raadsinformatie.nl. Ga
voor meer informatie over de gemeenteraad naar
schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad.

Collectieve
ziektekostenverzekering

Goed verzekerd zijn is belangrijk, maar kost ook veel geld.
Zeker voor wie weinig inkomen heeft.
Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid van een
collectieve, aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ. Dit
houdt in dat de gemeente een vergoeding van € 20,- per
maand geeft voor het standaard pakket.

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan.

•

Naam
Geboortedatum
Adres
Datum opschorting
Datum besluit

:
:
:
:
:

Vulpan, Costinel Alin
10-09-1993
Molenstraat 3, 4311 EA Bruinisse
30-10-2020
03-12-2020
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Naam 	
Geboortedatum
Adres
Datum opschorting
Datum besluit

:
:
:
:
:

Sy, Neneth Hassanatou Sodia Alison
10-08-1999
Deurloostraat 10, 4301 VV Zierikzee
30-10-2020
03-12-2020

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen.

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.

Ophaalschema kerstbomen
2021

Elk jaar worden er in de meeste kernen
kerstboomverbrandingen georganiseerd. Vanwege de
coronamaatregelen zijn de kerstboomverbrandingen deze keer
niet toegestaan. Daarom haalt de gemeente in januari 2021
éénmalig uw oude kerstboom op.

Er is ook een vergoeding mogelijk van € 35,- per maand voor
een extra uitgebreid pakket. Dit uitgebreide pakket is bedoeld
voor mensen met hoge zorgkosten.

Het ophaalschema ziet er als volgt uit (met uitzondering van het
buitengebied):

Of iemand voor deze vergoedingen in aanmerking komt, hangt
af van zijn inkomen. Via gezondverzekerd.nl kan iedereen zelf
uitrekenen of hij in aanmerking komt voor deze regeling.

Maandag 11 januari
Noordgouwe, Schuddebeurs, Zonnemaire, Serooskerke,
Scharendijke.

Let op! Aanmelden/overstappen kan alleen in december. Bent
u al verzekerd bij CZ, dan kunt u zich het gehele jaar door
aanmelden.

Dinsdag 12 januari
Renesse, Nieuw-Haamstede, Noordwelle, Westerschouwen,
Burgh-Haamstede.

Ambtshalve opneming van het
gegeven van het vertrek uit
Nederland

Woensdag 13 januari
Dreischor, Brouwershaven, Kerkwerve, Poort-Ambacht.

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

•

Het vervangen van een woning Wilgenmeet (9) te Renesse
op 03-12-2020.
Het nieuw bouwen van een woning en berging
Pijlerdam (2) te Zierikzee op 06-12-2020.
Het wijzigen/vervangen van een jachtenhelling-steiger te
Brouwershaven, Loswal op 03-12-2020.

Donderdag 14 januari
Oosterland, Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Sirjansland, Binnenstad
Zierikzee.
Vrijdag 15 januari
Bruinisse, Zierikzee-Noorderpolder, Zierikzee-Malta.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het verbouwen van een woning Kromwal 13 te
Brouwershaven op 26-11-2020.
• Het bouwen van een woning Akker (35) te Oosterland op
30-11-2020.
• Het bouwen van een loods Bernhardstraat 2-G01 te BurghHaamstede op 30-11-2020.
• Het bouwen van een loods Tellersweg 9  te Kerkwerve
op 01-12-2020.
• Het vergroten van een waterbassin Maatje Harings
Jobsweg 6 te Oosterland op 02-12-2020.
• Het realiseren van een serre Hoogerwerfsweg “De elf
Boompjes 85“ te Bruinisse op 03-12-2020.

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 wijzigen van een overdekt terras naar afgesloten
terras/tuinkamer Hogeweg 59 te Burgh-Haamstede
ontvangen op 02-11-2020.
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 realiseren van een tuinkamer Kloosterweg 1 te
Scharendijke (verzonden 02-12-2020);
• het uitbreiden van een kapschuur Blindeweg 4 te Dreischor
(verzonden 02-12-2020);
• het plaatsen van een dakkapel Simonskerkestraat 21 te
Kerkwerve (verzonden 02-12-2020);
• het uitbreiden van een woning Hogezoom 136 te Renesse
(verzonden 02-12-2020);
• het uitbreiden van een recreatiewoning Strand 8 te
Scharendijke (verzonden 02-12-2020);
• het plaatsen van een dakopbouw Unio 21 te Brouwershaven
(verzonden 02-12-2020);
• het wijzigen c.q. vervangen open straatverharding van een
uitrit (uitgang Oudeweg) Lange Blokweg 1 te Zierikzee
(verzonden 02-12-2020).
Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.

Overige vergunningen/
ontheffingen/
verkeersbesluiten/meldingen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/
verkeersbesluiten/meldingen door Burgemeester
en Wethouders:
• Het ophangen van sfeerverlichting aan de Nieuwe Haven te
Zierikzee van 12-12-2020 tot en met 09-01-2021.
• Het innemen van een standplaats in Burgh-Haamstede,
parkeerterrein Kriekemeet, woensdag in de periode van
2 december 2020 tot en met 31 december 2021 van 09.00 uur
tot 12.00 uur.
• Het innemen van een standplaats in Zierikzee,
parkeerterrein Schelphoekstraat, woensdag in de periode
van 02 december 2020 tot en met 31 december 2021 van
12.20 uur tot 17.00 uur.
• Het plaatsen van kerstbomen in de kern Renesse op diverse
locaties van 28-11-2020 tot en met 08-01-2021.

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 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.

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.

