OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 16 2020

Raadscommissie Samenleving/Middelen
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:
Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 21 april 2020 om 19.30 uur.
Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.
Gezien de situatie is nog niet bekend in welke vorm deze commissievergadering zal plaatsvinden. Op
onze website vindt u de meest actuele informatie hierover.
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht is dit in verband met de coronamaatregelen alleen
schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke verzoek ontvangen wij graag uiterlijk maandag 20 april a.s. om
17.00 uur via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van de
commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, via 0117 – 457 291 of door middel van een mail aan het
griffiersbureau.
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.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
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 : wegverbreding Noordweg II en Havendijk
Locatie: Noordweg II en Havendijk te Groede
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van het advies van de
landschapsdeskundige. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 mei 2020.

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




Wervenweg 8 te Eede voor het plaatsen van 2 reclameborden op de voorgevel van de loods (OV2020085);
Boulevard 1 te IJzendijke voor het vergroten van de woning met bijkeuken en garage (OV2020086);
Brieversstraat 50 te Eede voor het verbouwen van het woonhandelspand (OV-2020089).

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:



Heggerank 23 te Nieuwvliet voor het vergroten van de recreatiewoning, datum verzending besluit:
03-04-2020 (OV-2020052);
Dijkeputten 12 A te Hoofdplaat voor het vervangen van de koepel van de radarmast, datum
verzending besluit: 03-04-2020 (OV-2020061).

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.
Bouwbesluit
Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:




Tragel te Schoondijke voor het slopen van een tweetal opstallen, inclusief erfverhardingen en
tuininrichting gelegen naast huisnummer 41, datum ontvangst: 02-03-2020 / datum acceptatie:
26-03-2020 (S2-2020024);
Nolleweg 10 te Biervliet voor het geheel slopen van de woning, datum ontvangst: 16-03-2020 /
datum acceptatie: 26-03-2020 (S2-2020030);
Kaai 24 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en nokstukken van
de garage na brand, datum ontvangst: 19-03-2020 / datum acceptatie: 26-03-2020 (S2-2020032).

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag
buiten behandeling te stellen voor:



Brieversstraat 50 en Brieversstraat 50-101 te Eede voor het verbouwen van een
woonhandelspand, datum verzending besluit: 30-03-2020 (OV-2019355);
Brouwerijstraat 60 te Oostburg voor het plaatsen van 6 prefab-garages, datum verzending besluit:
30-03-2020 (OV-2020027).

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de 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, 15 april 2020
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