
Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 
 
Openbaar 
 
Datum: 8-2-2022 
Tijd: 8.00 - 13.00 uur 

Locatie: Spreekkamer P010 
Voorzitter: Burgemeester 
 

4 - NOTA'S VOOR DE RAAD  

 

4.a - BB: RV: Instellen komgrenzen bedrijventerreinen Eede en Sluis 
 
Besluit: 

 
1. Over te gaan tot het instellen van een bebouwde komgrens op het bedrijventerrein De 

Vlasschaard te Eede door plaatsing van de verkeersborden H01-B (bebouwde komgrens; 
Eede – gemeente Sluis) en H02-B (einde bebouwde komgrens; Eede – gemeente Sluis) op 
de toegangswegen Wervenweg, Nijverheidsweg (2x) en De Vlaschaard te Eede. 

2. Over te gaan tot het instellen van een bebouwde komgrens op het bedrijventerrein 

Industrieweg te Sluis door plaatsing van het verkeersbord H01-B (bebouwde komgrens; Sluis 
– gemeente Sluis) en H02-B (einde bebouwde komgrens; Sluis – gemeente Sluis) op de 
toegangsweg Industrieweg te Sluis. 

3. Bijgaand concept raadsvoorstel aanbieden voor de raadscyclus van maart 2022.  
4. Over te gaan tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van: 

a) Een parkeerzone op het bedrijventerrein in Sluis door plaatsing van de verkeersborden 

E01-ZB (zone parkeerverbod) en E01-ZE (einde zone parkeerverbod) in het komportaal 
op de toegangsweg. 

b) Een snelheidsbeperking van 30 km/u op het bedrijventerrein in Sluis door plaatsing van 
het verkeersbord A01-30-ZB (zone 30 km/u) in het komportaal op de toegangsweg. 

c) Een voorrangssituatie bij het verlaten van de bedrijventerreinen in Eede en Sluis door 
plaatsing van de verkeersborden B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende 

weg) en haaientanden op de toegangswegen. 
d) d. Een snelheidsaanduiding bij het verlaten van de bedrijventerreinen in Eede en Sluis 

door plaatsing van de verkeersborden A01-60-ZB (zone 60 km/u) in de komportalen op de 
toegangswegen. 

 

4.b - ED: RV: Vaststellen bestemmingsplan Matthiasweg 2 Waterlandkerkje Nieuwstraat 46 

Sluis 
 
Besluit: 
 

1. In te stemmen met de ‘Notitie ambtshalve aanpassingen’. 
2. Aan de raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Matthiasweg 2 Waterlandkerkje en 

Nieuwstraat Sluis’ gewijzigd vast te stellen. 
 

4.c - Presentatie commissie Burgerparticipatie Omgevingswet 

 
Besluit: 
 

1. Het college bekrachtigt achteraf de presentatie voor de commissie Ruimte/AB waarvoor op 3 
en 4 februari 2022 per mail reeds akkoord gegeven is. 

 

6 - NOTA'S OPENBAAR  
 

6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 1 februari 2022 

 
Besluit: 
 
De openbare besluitenlijst d.d. 1 februari 2022 vaststellen. 



6.a.3 - OND: Update van het geüpdatete continuïteitshandboek Covid-19 
 
Besluit: 

 
1. Het college vindt het positief dat het continuïteitsplan geactualiseerd is.  
2. Het einddocument beschikbaar stellen aan de OR en plaatsen op intranet. 

 

6.b.1 - BB: Voorstel om een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Sportadviesbureau GLS 

voor de organisatie van een etappe van de Baloise Ladies Tour in 2022 t/m 2024 
 
Besluit: 
 

1. Een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Sportadviesbureau GLS voor de organisatie 

van een etappe van de Baloise Ladies Tour in 2022 t/m 2024. 
 

6.b.2 - BB: Stand van zaken transitie Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 
 

Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de concept-notulen van het bestuurlijk overleg van 16 december 2021 
en de stand van zaken per 28 januari 2022. 

2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief en deze te 
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de Commissie Samenleving/Middelen d.d. 15 

februari 2022. 
3. In afstemming met de WOR-bestuurder een kopie van de brief aan de gemeenteraad te 

bezorgen aan de OR. 
 

6.b.6 - BB: Verzoek Cuypersgenootschap 

 
Besluit: 
 

1. Vasthouden aan het eerder genomen besluit om Dorpsplein 39 te Schoondijke en Sint 
Annastraat 46 te Sluis niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

2. Het Cuypersgenootschap met de voorgestelde brief informeren. 
 

6.b.7 - BB: Principeverzoek vakantiepark Zeebad 
 

Besluit: 
 

1. In principe medewerking verlenen aan de gewenste kwaliteitsslag van vakantiepark Zeebad te 
Breskens. 

2. Initiatiefnemers van uw besluit op de hoogte stellen door middel van bijgevoegde brief. 
 

6.c.1 - ED: Wijzigingsplan Roeselaerestraat 4, Sint kruis 
 
Besluit: 
 

1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roeselaerestraat 4, Sint Kruis (met kenmerk 
NL.IMRO.1714.bproestr4-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 

2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 
 

6.c.2 - ED: Principeverzoek Watervlietseweg 38 IJzendijke 

 
Besluit: 
 

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een extra woning en de 
planologische borging van de zorgboerderij op het perceel Watervlietseweg 38 te IJzendijke. 

2. De initiatiefnemer met de voorgestelde brief informeren. 
 
 
 
 



5.c.1 - ED: Ter inzage leggen bestemmingsplan Dorpsstraat 37 Nieuwvliet 
 
Besluit: 

 
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 37 Nieuwvliet’ (met kenmerk 

NL.IMRO.1714.bpDorpsstrt37-ON01) voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. 
2. De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. 

 

6.d.1 - Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 

 
Besluit: 
 
Het college neemt kennis van de besluitenlijst van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 1 

februari 2022, waarin onder meer het verzoek tot opclassificatie terugkomt. 
 

6.d.3 - Brief dossier '2de zandstraat 3 Breskens'   
 

Besluit: 
 

1. Het college stemt in met de antwoordbrief aan de heer Mattheeuws. 
2. De gemeenteraad een kopie van de brief doen toekomen, gezien de vraag die hierover recent 

gesteld werd in de besluitvormende raadsvergadering. 


