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beleid en inspraak

E-mail:
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Vraag aan de gemeente?
Wij zijn gewoon bereikbaar!

Wij kunnen ons voorstellen dat u nu ook gewoon vragen hebt
over bijvoorbeeld jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een
omgevingsvergunning, et cetera. Blijft u hier niet mee
rondlopen, want wij zijn gewoon bereikbaar. Bekijk hieronder
de aangepaste dienstverlening als gevolg van het coronavirus.
Samenleving en Zorg
Voor vragen over jeugd, inkomen, Wmo et cetera kunt u
contact opnemen met het loket Samenleving en zorg van de
gemeente Schouwen-Duiveland. Wij zijn van maandag tot en
met donderdag van 8.30–17.00 uur, en op vrijdag van 8.30–16.00
uur, bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 280.
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.
Ruimte en Milieu is van maandag tot en met donderdag tussen
8.00 en 17.00 en vrijdag tussen 8.00 en 16.00 bereikbaar via
telefoonnummer (0111) 452 252.
U kunt ook veel zaken online afhandelen. Kijk voor de
mogelijkheden op onze website www.schouwen-duiveland.nl
of stuur een e-mail naar balierenm@schouwen-duiveland.nl.
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. Voor het afhalen van rijbewijs of
reisdocument hoeft u geen afspraak te maken. Deze kunt u
tijdens de openingstijden bij de receptie ophalen.
Archief
De studiezaal van het gemeentearchief is gesloten.
Is het voor u noodzakelijk om stukken in te zien? Misschien
hebt u aan een kopie ook voldoende. Neemt u in dat geval
contact op via het telefoonnummer (0111) 452 320. Het
gemeentearchief is op dinsdag, woensdag en vrijdag
telefonisch bereikbaar tussen 9.00–12.00 uur en 13.00–16.00 uur.
Hebt u een andere vraag? Gebruik het formulier
“Informatieverzoek archief” dat u op onze website kunt vinden.
Milieustraat
De milieustraat is op werkdagen geopend van 7.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag is de milieustraat
geopend tussen 9.00 en 15.00 uur.
Een andere vraag?
Maak dan gebruik van de pagina 'Vraag aan de gemeente' via
https://www.schouwen-duiveland.nl/contact.
Telefonisch zijn wij via (0111) 452 111 (servicelijn) bereikbaar van:
maandag tot en met donderdag van 8.30–17.00 uur en op
vrijdag van 8.30–16.00 uur.

Raadsvergadering verplaatst
naar donderdag 9 april

De geplande raadsvergadering van donderdag 2 april wordt
verplaatst naar donderdag 9 april. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen gaat het om een aangepaste vergadering
met een zo beperkt mogelijk aantal aanwezige personen. Ook

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

zal er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering op
afstand live volgen via de website (audio).
Mondeling inspreken is niet mogelijk. Eventuele schriftelijke
inspraakreacties kunt u e-mailen naar de griffier, de heer
T. van Oostenbrugge, via
Teun.van.Oostenbrugge@schouwen-duiveland.nl.
Meer informatie over de aangepaste vergaderwijze volgt snel.
Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad.

Ambtshalve opneming van het
gegeven van het vertrek uit
Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet
kunnen worden bereikt,van hen geen aangifte van wijziging
van hun 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 hen 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
personen 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 zij formeel niet meer in deze gemeente als
ingezetene zijn 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
:

Keppel, Raymond
10-12-1961
Capelleweg 1, 4306 PE Nieuwerkerk
14 februari 2020
19 maart 2020

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

Weiss, Magdalena Petronella Maria
21-01-1967
Capelleweg 1, 4306 PE Nieuwerkerk
14 februari 2020
19 maart 2020

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

Rethage, Dirk
08-07-1969
Kuijerdamseweg 4, 4326 LL Noordwelle
22 november 2019
19 maart 2020

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

Rethage, Nicole
11-07-1975
Kuijerdamseweg 4, 4326 LL Noordwelle
20 december 2020
19 maart 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.

Omgevingsvergunning

Wijzigingen bestemmingsplannen
Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid
1a van de Wet ruimtelijke ordening:
• Het verruimen van de bestemming Centrum voor het
realiseren van 6 appartementen, 1 grondgebonden woning
en detailhandel in de plint aan De Dreef in Bruinisse,
kadastraal bekend als Bruinisse, sectie F nummer 2458
(gedeeltelijk), 2413, 2414 (gedeeltelijk), 2459 (gedeeltelijk),
2470 (gedeeltelijk) en 2471 (gedeeltelijk).
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen van maandag 30 maart tot en met maandag 11 mei
2020 ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische afspraak
(0111) 452 252.
Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van
de Wet ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op
www.schouwen-duiveland.nl.
Beroep
Tegen deze wijziging kan binnen zes weken na de dag waarop
dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en
met uiterlijk maandag 11 mei 2020) beroep ingesteld worden
bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, door
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen
die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht;
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan
worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het verwijderen van achterstallig en dood hout en
opnieuw aanbrengen nieuwe beplanting Maireweg 6 te
Burgh Haamstede op 17-03-2020.
• Het realiseren van een gesloten bodemsysteem
Smientstraat 3 te Zierikzee op 17-03-2020.
• Het plaatsen van een overkapping Ring 39 te Ouwerkerk op
16-03-2020.
• Het legaliseren van een veranda/berging en privacyscherm
Kapelleweg 17 te Scharendijke op 18-03-2020.
• Het realiseren van 24 Tiny Houses, Laone (sportveld) te
Renesse, op 18-03-2020.
• Het gedeeltelijk vervangen van een schoolgebouw
Hatfieldpark te Zierikzee op 13-03-2020.
• Het realiseren van een schuur Hogezoom 143 te Renesse op
19-03-2020.
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 dakkapel en het verlengen van het
achterdakvlak Hem 9 te Zierikzee (verzonden 17-03-2020);
• het renoveren van een bijgebouw Lange Nobelstraat 25 te
Zierikzee (verzonden 17-03-2020);
• het legaliseren van een schutting Haneweg 19 te
Ouwerkerk (verzonden 17-03-2020);
• het realiseren van een terras Zuiddijkstraat 20 te
Brouwershaven (verzonden 17-03-2020);
• het aanbouwen van twee hotelsuites Laone 2 te Renesse
(verzonden 17-03-2020);

•

het uitbreiden van een woning Weltevree 3 te Noordgouwe
(verzonden 19-03-2020).

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 bouwen van een berging tegenover de Sprong 36 te
Renesse.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn
in te zien via www.schouwen-duiveland.nl van maandag 30
maart tot en met maandag 11 mei 2020.
Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen zes
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (dat
wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 11 mei 2020) beroep
ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 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 door de
burgemeester:
• Het organiseren van een watergeweren gevecht locatie
Havenplein te Zierikzee op 20-06-2020 van 10.00 uur tot
17.00 uur.
• Het organiseren van een boekenmarkt locatie Jacobuskerk
te Renesse op 28-11-2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’.

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: 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.

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.

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

