	
  

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 23 2019

Raadscommissie Samenleving/Middelen
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:
•

Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt
op dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis
voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de waarnemend griffier
de heer M. Cijsouw, via 0117 – 457 300 of MCijsouw@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij
nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering 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).

Bekendmaking eerste wijziging van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 28 mei 2019
hebben besloten tot het vaststellen van de eerste wijziging van het Algemeen aanwijzingsbesluit APV
gemeente Sluis 2019. Er worden wateren aangewezen waar het verboden is te zwemmen of te
baden. Daarnaast worden nieuwe strandgedeelten aangewezen waar onder andere kitesurfen is
toegestaan. De eerste wijziging is op 3 juni 2019 gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Externe Dienstverlening.
e

e

Vaststelling bestemmingsplan '2 herziening Buitengebied Sluis, 2 gewijzigde vaststelling'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2019 het bestemmingsplan
e
e
‘2 herziening Buitengebied Sluis, 2 gewijzigde vaststelling' heeft vastgesteld.
De uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van 17 oktober 2018 met zaaknummer
201706164/1/R2 gaf aanleiding tot gewijzigde vaststelling. Voor een exact overzicht van de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.
Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
Ter inzage
e
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan '2 herziening Buitengebied
e
Sluis, 2 gewijzigde vaststelling' liggen met ingang van 6 juni 2019 voor een periode van zes weken

	
  

	
  
(tot en met 18 juli 2019) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact
Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl
en
de
landelijke
website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(identificatienummer:
NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG04). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten
kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
mevrouw A. de Feijter van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft
ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de
gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd
te worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening
kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 5 juni 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

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:
Drank- en Horecawet
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de kermis te Sluis in de periode van 28
t/m 30 juni en 1 juli 2019, datum verzending besluit: 22 mei 2019 (nummer 19.0006463);
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de dorpsbrunch te Cadzand-Dorp op
zondag 16 juni 2019, datum verzending besluit: 27 mei 2019 (nummer 19.0006946);
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de jaarlijkse barbecue te Heille op
zaterdag 20 juli 2019, datum verzending besluit: 27 mei 2019 (nummer 19.0006948).
Overige vergunningen
• Ontheffing geluid o.g.v. art. 4:6 van de APV, voor het gebruikmaken van geluidsapparatuur i.v.m.
de Buitenspeeldag Nieuwvliet op 12 juni 2019, datum verzending besluit: 22-5-2019 (nummer
19.0006462);
• Toestemming tijdelijke verkeersmaatregel o.g.v. art. 34 B.A.B.W. i.v.m. de Buitenspeeldag
Nieuwvliet, datum verzending besluit: 22-5-2019 (nummer 19.0006462).
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 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, 5 juni 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

	
  

