OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 8 2019

Besluitvormende raadsvergadering
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een:
•

Besluitvormende raadsvergadering plaatsvindt op
donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via
www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Hiervoor kunt u eventueel gebruikmaken van de
computers in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg (gratis) of in de
openbare bibliotheek in Oostburg (met lidmaatschapskaart of internetkaart à € 2,50 per jaar).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via het telefoonnummer 0117457291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sluis houdt op donderdag 28 februari 2019 een
openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 09.00 uur plaats in het Klanten Contact Centrum
(KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf woensdag 27 februari 2019 ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC).

Bekendmaking tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij overgaan tot het instellen van een
algemene gehandicaptenparkeerplaats (AIP) nabij de voormalige school aan de Markt te
Retranchement.
Vanuit de Dorpsraad Retranchement is gevraagd om een dergelijke voorziening te realiseren. De
bestaande parkeervakken zijn in het seizoen vaak bezet waardoor gehandicapte automobilisten te ver
uit het centrum moeten parkeren. De locatie van de AIP is voorzien nabij de voormalige school aan
de Markt te Retranchement. Het instellen van een AIP achten wij bevorderlijk voor de leefbaarheid in
deze kern.
De verkeersmaatregel zal worden ingesteld vanwege de instandhouding van de weg, het waarborgen
van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 19 december 2018. De termijn van de terinzagelegging is verstreken en er zijn geen
zienswijzen op ingediend. Wij gaan nu over tot het definitief instellen van het verkeersbesluit.
De maatregel wordt uitgevoerd door plaatsing van het verkeersbord volgens model
E-06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een
witte markering van het weggedeelte.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 20 februari 2019 gedurende
zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens
de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren worden ingebracht. Zij dienen te
worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis,
Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Bekendmaking tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij overgaan tot het opnieuw in gebruik
nemen van de buiten gebruik zijnde bushalte aan de Zwaanstraat te Eede en daartoe een haltepaal
met het verkeersbord L-03 van Bijlage I van het R.V.V. te plaatsen. Op grond van het bepaalde in
artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 1990 (B.A.B.W.-1990) is
hiervoor een verkeersbesluit vereist.
Vanwege logistieke problemen in de route Oostburg-Maldegem (onderhouden door lijn 612 van
busmaatschappij Connexxion) is deze route uit de dienstregeling geschrapt. Het is nog wel mogelijk
om met een aanpassing in de route de kern Eede aan te doen. Gezien de meer centrale ligging van
de voormalige bushalte aan de Zwaanstraat ten opzichte van de huidige halte in de Brieversstraat
(welke bediend wordt met een halte-taxi) overweegt Connexxion om de bushalte in de Zwaanstraat
weer in gebruik te nemen. De bus zal dan een lus in één richting via de Hazewegeling, Zwaanstraat
en Brieversstraat gaan rijden. Ons inziens wordt hierdoor genoemde busverbinding goed in stand
gehouden, hetgeen essentieel is voor de leefbaarheid in deze kern die te maken heeft met krimp.
De verkeersmaatregel wordt ingesteld vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg, het
beschermen van weggebruikers en passagiers, de instandhouding van de weg en het waarborgen
van de bruikbaarheid daarvan.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 19 december 2018. De termijn van de terinzagelegging is verstreken en er zijn geen
zienswijzen op ingediend. Wij gaan nu over tot het definitief instellen van het verkeersbesluit.
De maatregel wordt uitgevoerd door plaatsing van het verkeersbord volgens model L-03 van Bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990).
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 20 februari 2019 gedurende
zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens
de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend. Zij dienen te worden
gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus
27, 4500 AA Oostburg.

Openbare kennisgeving tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij de volgende verkeersmaatregel nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Aers Olie B.V. wordt op een aantal
locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden
enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het
opladen van elektrische auto's.
Het initiatief past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast,
afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit). Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten
is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor
een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij winkelcentra of toeristisch
aantrekkelijke plaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg
alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit
besluit.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 19 december 2018. De termijn van de terinzagelegging is verstreken en er zijn geen
zienswijzen op ingediend. Wij gaan nu over tot het definitief instellen van het verkeersbesluit.
Rekening houdende met het voorgaande stellen wij een parkeerverbod in op twee parkeervakken in
de Noordstraat te Retranchement ter hoogte van nummer 40 en wordt er een oplaadpunt voor
elektrische voertuigen gerealiseerd. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door elektrische
voertuigen, die gebruikmaken van de laadpaal, worden geparkeerd.
Het parkeerverbod zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I
van het R.V.V.-1990, met een onderbord met de tekst "uitsluitend opladende elektrische voertuigen"
en een onderbord model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende
zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Eén en ander zoals op de bij dit besluit behorende en ter
inzage liggende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 20 februari 2019 zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien
elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens de periode
van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500
AA Oostburg.

Bekendmaking van een voornemen tot het instellen van een parkeerzone in de Brouwerijstraat
te Groede
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende
verkeersmaatregel te nemen.
In de Brouwerijstraat te Groede was in toenemende mate sprake van ernstige parkeeroverlast. Deze
straat is onderdeel van een route naar een graanhandel aan de Woordweg aldaar. In de
Brouwerijstraat zat een wegversmalling waarlangs stelselmatig vóór de versmalling werd geparkeerd.
Het passeren met grote voertuigen (vrachtwagens, tractoren) werd hierdoor gehinderd. De
Brouwerijstraat is recent heringericht en de wegversmalling is verwijderd, maar er wordt wederom
buiten de parkeervakken geparkeerd waardoor de doorgang wordt gehinderd. Een alternatieve route
voor deze transporten is niet beschikbaar want die wegen zijn veel verder gelegen en zijn daar niet
voor geschikt.
Om deze verkeershinder weg te nemen, zijn wij voornemens om een parkeerzone in te stellen in het
weggedeelte Brouwerijstraat vanaf de kruising met de Traverse/Voorstraat tot aan de kruising met de
Woordweg aldaar. In een parkeerzone mag uitsluitend in de vakken worden geparkeerd en geldt
daarbuiten een parkeerverbod. Ons inziens zal hierdoor de doorgang voor het verkeer aanzienlijk
worden verbeterd en de veiligheid van de weggebruiker worden bevorderd.
Bovengenoemde verkeersmaatregel wordt ingesteld vanwege het verzekeren van de veiligheid op de
weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, de instandhouding van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. De voorgenomen maatregel wordt aangeduid met het
plaatsen van de verkeersborden "model E-01 zb" en "E-01 ze" volgens Bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990).
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 20 februari 2019 gedurende
zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens
de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en
wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Bekendmaking nota minimabeleid 2019
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 29 januari 2019
de ‘Nota minimabeleid Sluis 2019’ hebben vastgesteld. De nota treedt met terugwerkende kracht in
werking met ingang van 1 januari 2019.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland
+31 117-457 000). Ook kunt u een afspraak maken om de nota in te zien. De nota wordt ook op de
gemeentelijke website, www.gemeentesluis.nl, geplaatst.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor : vervangen van de kozijnen
Locatie: Sint Eligiusplein 18 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 29 maart 2019.

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van M. de Smidt
Op 13 januari 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van M. de
Smidt gelegen aan de Vierhonderdpolderdijk 8 in Cadzand. Het betreft een melding voor het houden
van rundvee, het niet meer houden van varkens en daarnaast het uitbaten van een minicamping.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij T. Mattheij, medewerker
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51208096 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT190027.
Melding Activiteitenbesluit milieu van Molecaten, locatie Hoogduin
Op 14 januari 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Molecaten, locatie Hoogduin gelegen aan de Zwartepolderweg 1 in Cadzand. Het betreft een melding
voor het plaatsen van een grotere propaantank.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT190029.
Melding Activiteitenbesluit milieu van Bellegem C.M. van
Op 8 februari 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Bellegem C.M. van gelegen aan de Nieuwe Weg 3 in Eede. Het betreft een melding voor het
veranderen van de aantallen en soorten dieren.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C.L.P.M. Mulders,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993 of 0115-745100. De melding is geregistreerd
onder nummer M-ACT190091.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:

• Dorpsplein 12 te Zuidzande voor het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van de indeling
(OV-2019034);
• Brouwerijstraat 17 te Groede voor het uitbreiden van de woning (OV-2019035);
• Eindstraat 6 te Retranchement voor het plaatsen van twee dakkapellen (OV-2019036);
• Ellenstraat 5 te Groede voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning
(OV-2019037);
• Tragel Oost 27 te Schoondijke voor het uitbreiden van de bestaande loods (OV-2019038);
• Zwaanstraat te Eede voor het optimaliseren van de hemelwaterafvoer evenals de ligging van
kabels en leidingen en het vernieuwen van de bestrating (OV-2019039).
U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van
bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen
worden eveneens gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend voor:
• Papenmuts 7 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 07-022019 (OV-2018309);
• Kanaalweg 8 te Retranchement voor het vergroten van het restaurant, datum verzending besluit:
07-02-2019 (OV-2018326);
• Nieuwesluisweg 1 208 te Breskens voor het vergroten van de recreatiewoning, datum verzending
besluit: 07-02-2019 (OV-2019007);
• Groote Markt 8 te Sluis voor het wijzigen van de voorgevel, datum verzending besluit: 11-02-2019
(OV-2019001);
• Grote Christoffelstraat 5 te Retranchement voor het vergroten van de recreatiewoning, datum
verzending besluit: 12-02-2019 (OV-2018317).
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het telefoonnummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.
Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient binnen de hiervoor gestelde termijn door
ons te zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het
bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.
Bouwbesluit
Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:
• Platteweg 1 te Zuidzande voor het slopen van woning en bijgebouwen, datum ontvangst: 25-012019 / datum acceptatie: 30-01-2019 (S2-2019012);
• Julianastraat 6 en 8 te Sluis voor het slopen van de garage en de tuinberging, datum ontvangst:
27-11-2019 / datum acceptatie: 06-02-2019 (S2-2018137);
• Badhuisweg 36 te Cadzand voor het slopen van een gedeelte van de basisschool, datum
ontvangst: 17-12-2019 / datum acceptatie: 08-02-2019 (S2-2019001).

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de
Gemeentewet, bekend dat zij op 12 februari 2019 het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren februari
2019’ hebben vastgesteld. Op basis van dit besluit wordt gedurende het gehele kalenderjaar
parkeerbelasting geheven in Cadzand-Bad (was voorheen van 15 maart - 15 november).
Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges)
verkrijgbaar. Inhoudelijke informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling
Ondersteuning via het telefoonnummer 0117-457272.
Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.
Oostburg, 20 februari 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving ontwerp aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente
Sluis
Ondergrondse afvalcontainer
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van het bepaalde in de
e
Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis, voornemens zijn de locatie op de 1 Zandstraat
– Duinstraat te Breskens, aan te wijzen als locatie voor het plaatsen van een ondergrondse
afvalcontainer.
Het ontwerpbesluit, met voorgenomen situatietekening, ligt met ingang van 21 februari 2019
gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00
uur.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen
worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan
burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook
mondelinge zienswijzen worden ingebracht.
Oostburg, 20 februari 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Hoofd afdeling Beleid en Beheer,
K. Sanderse

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft,
maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:

Standplaatsvergunning
• Vergunning voor het innemen van een standplaats op het Ledelplein te Oostburg voor de verkoop
van oliebollen en appelbeignets op 31 december 2019, datum verzending: 11 februari 2019
(nummer 19.0002196).
Overige vergunningen
• Vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen aan de Dorpsraad Eede voor een loterij ten
bate van de instandhouding van de Folkloristische vlasdag Eede 2019, datum verzending: 11
februari 2019 (nummer 19.0002195).
Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester / het college een bezwaarschrift
indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient binnen de hiervoor gestelde termijn door
ons te zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het
bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 20 februari 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

