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Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Hydrauvision B.V.
Op 12 november 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Hydrauvision B.V. Het betreft een melding voor het veranderen van het bedrijf voor de locatie aan de
Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke. De verandering betreft het plaatsen van een vatenpers, het
opslaan van lege olievaten, het stoppen met verfspuitactiviteiten en het verplaatsen van de oud ijzer
container. Tevens is een per ongeluk ontstane olievlek opgeruimd.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de heer J.G.F. van
Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180554 / 00206388.
Melding Activiteitenbesluit milieu van Strandhotel Cadzand
Op 6 december 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Hotel Strandhotel Cadzand gelegen aan Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand. Het betreft een
melding voor het uitbreiden van het bedrijf.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de heer J.G.F. van
Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180606 / 00208873.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om
omgevingsvergunning is ingediend voor:
• Noorddijk en Duinweg te Cadzand voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de wegconstructie
(OV-2018315).
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 omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend voor:
• Landstraat, Ruiterskwartier, Burchtstraat en Utenhovestraat te Aardenburg voor het uitvoeren van
riool- en herinrichtingswerkzaamheden, datum verzending besluit: 19-12-2018 (OV-2018296).
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 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 moet 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 moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons 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, 2 januari 2019
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