OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 20 2020
Raadscommissie Samenleving/Middelen
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:
•

Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op
dinsdag 19 mei 2020 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen.

In verband met de coronamaatregelen zal deze plaatsvinden zonder publiek. 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. Voor meer informatie over deze raadscommissie
kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie, mevrouw Y.R.G. van Hurck, via 0117 – 45
72 91 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maagdenbergweg 2 te Oostburg voor het gebruiken van de agrarische bestemde gronden voor
opslag (OV-2020101);
Oude Kerkstraat 2 te Aardenburg voor het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2020102);
Veerhoekpolderweg 12 te Oostburg voor het plaatsen van een gastank (OV-2020103);
Oudestad 66 te Oostburg voor het verbouwen van het pand (OV-2020104);
Catsweg 3 te Groede voor het aanleggen van een glasvezelkabel (OV-2020105);
van der Slikkestraat 8 te Schoondijke voor het geheel vernieuwen van de aanbouw aan de
achterzijde van de woning (OV-2020106);
Mars 2 te Oostburg voor het bouwen van een schuurtje (OV-2020107);
Vierhonderdpolderdijk 8B te Cadzand voor het bewoonbaar maken van een bunkercomplex (OV2020108);
Kaai 1A te Breskens voor het verbouwen van de winkelruimte (OV-2020109);
Praatvlietweg ongenummerd te Sluis, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie N nummer 444,
voor het afgraven en egaliseren van het landbouwperceel (OV-2020110).

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:
•

Beestenmarkt 4 te Sluis voor het vervangen van de kap en het wijzigen van de kapvorm, datum
verzending besluit: 30-04-2020 (OV-2020078);

•
•
•
•

Brieversstraat 50 en 50-101 te Eede voor het verbouwen van het woonhandelspand, datum
verzending besluit: 30-04-2020 (OV-2020089);
’t Killetje 4 te Breskens voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 01-05-2020
(OV-2020057);
St. Jacobstraat 1 G1 t/m G13 (achter de Lange Wolstraat 8) te Sluis voor het plaatsen van 9 stuks
garages, datum verzending besluit: 01-05-2020 (OV-2020060);
Slijkstraat 6 en 6-101 te Groede voor het gewijzigd uitvoeren van de verleende
omgevingsvergunning OV-2019056 voor het bouwen van een winkelpand met
bovenappartement. De wijziging betreft het vergroten van de kelder, datum verzending besluit:
01-05-2020 (OV-2020090).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 0117-45 70 00 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.
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 : plaatsen van een dakkapel
Locatie : Spaanse Galeien 16 te Retranchement
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen ontvangen hebben. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 juni 2020.
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 : verjongingskap en herplant bomen
Locatie : Angelinadijk, Buijzenpolderdijk, Wilhelminadijk Biervliet en Schorerweg IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van een advies. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 juni 2020.
Oostburg, 13 mei 2020
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