OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 45 2019

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


Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt
op dinsdag 12 november 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 griffier van deze
commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@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).

Aankondiging weg te slepen paardentrailer
Aan de Van der Sluysstraat te Aardenbrug is een paardentrailer achtergelaten zonder kenteken. Dit is
in strijd met het artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis (APV). Op grond van
dit artikel is het verboden om zonder vergunning een openbare plaats anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie ervan.
De eigenaar van bovengenoemd voertuig kan niet worden achterhaald. Wij roepen de eigenaar of
houder van dit voertuig op om zich binnen één week na publicatie van deze bekendmaking bij ons te
melden.
Na deze week zal het voertuig op grond van artikel 125 Gemeentewet en art. 5:21 e.v. van de
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) met toepassing van spoedeisende bestuursdwang weggesleept
en op gemeentelijk terrein geplaatst worden. Opslag ervan zal gedurende maximaal dertien weken
plaatsvinden.
Binnen deze termijn kan de eigenaar van dit voertuig zich bij het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg melden en het voertuig, na betaling van de kosten die met het toepassen
van bestuursdwang verband houden, meenemen. Na deze termijn zal het voertuig worden verkocht
dan wel vernietigd.

Openbare kennisgeving verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis:
dat wegens een gewijzigde situatie van de belanghebbende wordt overgegaan tot het opheffen van

het parkeerverbod voor andere bestuurders van motorvoertuigen dan het voertuig van
belanghebbende bij de woning Mars 32 te Oostburg.
De verkeersmaatregel was gerealiseerd door het plaatsen van een verkeersbord volgens bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6, met een onderbord. Door het
verwijderen van deze borden wordt de individuele parkeerplaats weer een openbare parkeerruimte.
De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken na de dag
van deze openbare kennisgeving is verstreken.
Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De
termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en 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.
Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien
van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd.
Ook is er griffierecht verschuldigd.

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 : bouwen van een woning
Locatie : Zuiderbruggeweg 7 te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 december 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
 Haven Westzijde te Breskens voor het bouwen van een viscentrum met daarin een vismijn,
museum, restaurant en winkels (OV-2019291);
 Oudestad 1 te Oostburg voor het plaatsen van een deurkozijn in de zijgevel (OV-2019292);
 Dorpsplein 12 en 13 te Zuidzande voor het verbouwen van het hotel door het herindelen van de
ruimtes, het plaatsen van een dakkapel en het maken van een loggia (OV-2019293).
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:


Bosdijk te IJzendijke voor het verwijderen en aanplanten van 85 bomen, datum verzending
besluit: 24-10-2019 (OV-2019233);










Reigersweg 2 te IJzendijke voor het verplaatsen van een dam, datum verzending besluit: 24-102019 (OV-2019251);
Deltahoek te Breskens voor het realiseren van een zonneweide, datum verzending besluit: 2510-2019 (OV-2019255);
Tragel Oost te Schoondijke voor het realiseren van een zonneweide, datum verzending besluit:
25-10-2019 (OV-2019256);
Kaai 1 te Aardenburg voor het wijzigen van twee appartementen naar vier kamers ten behoeve
van het hotel (logies), datum verzending besluit: 29-10-2019 (OV-2019199);
Cadzandseweg 50 te Cadzand voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 2910-2019 (OV-2019270);
Heilleweg 16 te Sluis voor het bouwen van een landhuis, een poort, een terrasoverkapping en
twee bijgebouwen, datum verzending besluit: 29-10-2019 (OV-2019205);
Deltahoek 42 te Breskens voor het vervangen van de antennemast, datum verzending besluit:
29-10-2019 (OV-2019232);
Egelantierlaan 32 te Cadzand voor het vervangen van de dakkapel, datum verzending besluit:
29-10-2019 (OV-2019267).

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 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 sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen
en geaccepteerd voor:


Stuerboutstraat 104 t/m 107 te Waterlandkerkje en Jhr de Brauwstraat 10 t/m 28 te Groede voor
het slopen van de woningen, datum ontvangst: 17-10-2019 / datum acceptatie: 18-10-2019 (S22019238).

Oostburg, 6 november 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:

Evenementen
 Voor het houden van vier vliegerdagen op het strand nabij het strandpaviljoen Caricole te
Cadzand-Bad op 21 mei, 25 en 26 juli en 18 oktober 2020, datum verzending besluit: 24 oktober
2019 (nummer 19.0011960).
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, 6 november 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

