
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 19-01-2021 
Tijd: 9:00 - 13:20 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
Voorzitter: Burgemeester 
 

3 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

3.a - ED: RV: voorstel tot vaststelling van de ambitiebepaling omgevingsplan 
 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het juridisch kader en omschrijving van de verschillende varianten van 
de inrichting van het Omgevingsplan. 

2. Aan de hand van de toetsingscriteria de raad voor te stellen om te kiezen voor de 
tussenvariant. 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen voor de cyclus van februari 
2021. 

4. In te stemmen met de presentatie voor de informatieve raadsbijeenkomst op 26 januari 2021. 
 

3.c - Beantwoording raadsvragen Kadernota Recreatief Verblijf 

 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de beantwoording van de vragen in de commissie Ruimte/AB d.d. 12 
januari 2021 over de Kadernota Recreatief Verblijf. 

 

3.d - Presentaties informatieve raadsbijeenkomst 26/1 
 
Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de presentatie over het Omgevingsplan. 
 

3.e - Concept raadsinformatiebrief parkeren 

 
Besluit: 
 

1. De concept raadsbrief over de afronding van fase 1 van Parkeren 2.0 afronden en deze week 
verzenden aan de gemeenteraad. 

 

5 - NOTA'S OPENBAAR  
 

5.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 12 januari 2021 
 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2021 vaststellen. 
 
 
 
 
 



5.b.1 - BB: Voorstel inzake de tijdelijke inzameling van oud papier en karton (OPK) in Cadzand-
Bad en Nieuwvliet-Bad 
 
Besluit: 
 

1. Ten behoeve van de gescheiden inzameling van OPK gedurende de overbruggingsperiode tot 
aan de start van de gescheiden inzameling met ondergrondse verzamelcontainers: 
a) in Cadzand-Bad, de gebruikers van permanente bewoonde adressen die een aanslag 

afvalstoffenheffing ontvangen en de eigenaars van niet-permanent bewoonde adressen 
die een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, in de gelegenheid te stellen een 
papiercontainer (240 ltr) aan te vragen. 

b) in Nieuwvliet-Bad 2 verzamelrolcontainers (1.100 ltr) te plaatsen. 
2. Mededeling hiervan doen in de commissie Ruimte/AB. 
3. Dit besluit kenbaar maken aan de dorpsraden Cadzand en Nieuwvliet. 

 

5.c.02 - ED: Toepassen bestuursdwang tegen onbekende eigenaar van een autowrak in 
Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Bestuursdwang toe te passen door in Breskens een Peugeot zonder kenteken weg te laten 
slepen. 

 

5.c.03 - ED: Herroepen onbewoonbaarverklaring van de woning op het adres Cathalijnestraat 
29 te Waterlandkerkje 
 
Besluit: 
 
De onbewoonbaarverklaring van 21 oktober 2020 in te trekken. 
 

5.c.04 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen (en het plaatsen van twee laadpalen) op 
vier parkeervakken aan de Mr. P.C. Hennequinlaan te Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op vier parkeervakken (en het plaatsen van twee oplaadpunten) aan de 
Mr. P.C. Hennequinlaan t.h.v. huisnummer 9 te Cadzand-Bad. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De dorpsraad Cadzand over dit besluit informeren. 

 

5.c.05- ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen (en het plaatsen van een laadpaal) op de 
parking Spuikom te Hoofdplaat 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parking Spuikom te Hoofdplaat. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De dorpsraad Hoofdplaat over dit besluit informeren. 

 
 
 
 
 
 



5.c.06 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een parkeerverbod (en het plaatsen van een laadpaal) op twee parkeervakken aan de Sint 
Bavostraat te Aardenburg 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken van de parkeerstrook aan de Sint Bavostraat te 
Aardenburg. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De stadsraad Aardenburg over dit besluit informeren. 

 

5.c.07 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake de aanleg van een 
voetpad met twee voetgangersoversteekplaatsen langs de Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een voetpad met twee 
voetgangersoversteekplaatsen (v.o.p.'s) langs de Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De dorpsraad Cadzand over dit besluit informeren. 

 

5.c.08 - ED: Voorstel tot het instellen van een 30 km-zone in woonwijk "Groeneveld" te Sluis 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een 30 km-zone in woonwijk 
"Groeneveld" te Sluis. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De stadsraad Sluis over dit besluit informeren. 

 

5.c.10 - ED: Definitief verlenen vergunning uitbreiding Kiosk Markt Oostburg 
 
Besluit: 
 

1. De vergunning voor de uitbreiding van de Kiosk, Markt 13a te Oostburg definitief te verlenen. 
2. Aandacht wordt gevraagd voor de tenaamstelling van de brief aan betrokkenen (in relatie tot 

de formele aanvraag). 
3. Mededeling van dit besluit doen in de commissie Ruimte/AB. 

 

5.c.11 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen (en het plaatsen van een laadpaal) op de 
parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdend met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op de parking nabij de begraafplaats aan de Traverse te Groede. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De dorpsraad Groede over dit besluit informeren. 

 
 
 
 
 
 



5.c.12 - ED: Voorstel tot het nemen van een definitief verkeersbesluit inzake het instellen van 
een parkeerverbod voor niet-elektrische voertuigen (en het plaatsen van een tweede laadpaal) 
op het parkeerterrein aan de Walendijk te Breskens 
 
Besluit: 
 

1. Een definitief verkeersbesluit te nemen, rekening houdende met de in artikel 2 
Wegenverkeerswet genoemde belangen, voor het instellen van een parkeerverbod voor niet-
elektrische voertuigen op twee parkeervakken van het parkeerterrein aan de Walendijk te 
Breskens. 

2. Bekendmaking publiceren. 
3. De dorpsraad Breskens over dit besluit informeren. 

  
  
 


