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RECTIFICATIE

•
•

Ontwerpbestemmingsplan 'Bushalte IJzendijke'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Bushalte IJzendijke' ter inzage wordt gelegd. Het
bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de ontwikkeling van een
permanenten bushalte langs de N61, ter hoogte van de rotonde ten zuidwesten van IJzendijke.
Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan 'Bushalte IJzendijke' organiseren wij op dinsdag 21
augustus 2018 van 20:00 uur tot 21:00 uur (ontvangst vanaf 19:30 uur) een inloopavond in Mauritshof
IJzendijke, Mauritsweg 5 te IJzendijke. Deze inloopbijeenkomst is bedoeld om inwoners en andere
belanghebbenden te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.
Het ontwerpbestemmingsplan 'bushalte IJzendijke' ligt met ingang van 26 juli 2018 gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het Klanten Contact Centrum (KCC)
Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien via de
gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijkewebsite www.ruimtelijkeplannen.nl
(identificatie nummer: NL.IMRO.1714.bphalteijzendijke-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende
stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A.
de Feijter van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
op de volgende wijze:
Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis,
Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter via het algemene
telefoonnummer +140117.
Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar
te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond
van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten
anderszins verzekerd zijn.
Oostburg, 18 juli 2018

Anterieure overeenkomst bouwplan Havengebied Breskens
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 5 juni 2018 een
overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van het gebied Westhavendam,
Middenhavendam en het westelijk deel van de Kaai te Breskens. Deze overeenkomst is een
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst met bijbehorende tekening van het plan- en
ontwikkelgebied ligt met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes weken voor iedereen tijdens
openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Vaststelling bestemmingsplan Camping International
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2018 het bestemmingsplan
Camping International gewijzigd heeft vastgesteld.

De gewijzigde vaststelling heeft onder meer betrekking op verwerking van de uitspraak van de Raad
van State. 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
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan Camping International liggen
met ingang van 19 juli 2018 voor een periode van zes weken 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. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.bpint10-VG03. Op
verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A. de Feijter van de afdeling Externe
Dienstverlening, tel. +140117.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de
gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste 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 waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd
te worden.
Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het
besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. 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 : verbouwen van de schuur naar atelier en twee recreatieappartementen
Locatie : Bakkersdam 72-001, 72-002 en 72-003 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 augustus 2018.

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 veestal
Locatie : Maaidijk 12 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog ontbreken van adviezen. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 september 2018.

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 : Bouw- en woonrijp maken ten behoeve van recreatiewoningen en lodges fase 3-6
Locatie : plangebied Kustwerk (Noordzee Beach Village) te Nieuwvliet-Bad
De beslistermijn wordt verlengd in verband met de tijd die nodig is om de aanvraag zorgvuldig te
kunnen toetsen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 augustus 2018.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Van den Hout-Vingerhoets V.O.F.
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op 13 juni 2018 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
ontvangen van Van den Hout-Vingerhoets V.O.F. De aanvraag heeft betrekking op het verplaatsen
van een propaantank. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien.
Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, tel. 06 - 51 20 41 54 van RUD
Zeeland. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180329/00196535.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Besluit tot intrekking van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor F. de Maat
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij een besluit hebben genomen
inhoudende de intrekking van de aan F. de Maat, gelegen aan de Philipsweg 1 te Waterlandkerkje,
van rechtswege verleende omgevingsvergunning van 31 mei 2018.
Het besluit kan worden ingezien tot en met 23 augustus 2018 bij de publieksbalie van de gemeente
Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en
bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg van maandag tot en met
donderdag van 8:30 tot 13:00 uur, op woensdag van 8:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot
12:00 uur.
Belanghebbenden kunnen tot en met 23 augustus 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken
bij de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres
bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en
ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige
voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling
van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw G.A. VosKwekkeboom, medewerker van RUD Zeeland, tel. 06 - 51 20 61 39 of 0115-745 100. Het besluit staat
geregistreerd onder nummer W-AOV180130/00189074.

Kerkenvisie gemeente Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de kerkenvisie, een visie op de toekomst
van de kerkgebouwen in de gemeente Sluis, vastgesteld door de gemeenteraad van Sluis op 5 juli
2018, ter inzage ligt.

De betreffende stukken kunnen worden ingezien van 19 juli tot 30 augustus 2018 (zes weken) tijdens
openingstijden in het KCC, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Verder zijn de stukken in te zien op
www.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:
•
•
•
•
•
•
•

Spuiplein 1 A te Breskens voor het plaatsen van een terrasoverkapping (OV-2018155);
Plangebied Kustwerk (Noordzee Beach Village) te Nieuwvliet voor het aanplanten van de
groenvoorzieningen in fase 3 tot en met 6 (OV-2018156);
Zouterik 6 en 8 voor het maken van een opening tussen de panden (OV-2018158);
Provincialeweg 2 te Cadzand voor het bouwen van een garage (OV-2018159);
Westlangeweg 16 te Hoofdplaat voor het bouwen van een woning (OV-2018160);
Plangebied Kustwerk (Noordzee Beach Village) te Nieuwvliet voor het bouwen van 32
recreatiewoningen ( fase 3) (OV-2018161);
Plangebied Roode Polder (Oude Rijksweg fase 2 bouwnummers 8 t/m 14) te Breskens voor het
bouwen van zeven woningen (OV2018162).
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herenweg 2 te Aardenburg voor het bouwen van een poolhouse-berging, datum verzending besluit:
05-07-2018 (OV-2018095);
Baanstpoldersedijk 1 te Nieuwvliet voor het bouwen van een centrumgebouw, datum verzending
besluit: 09-07-2018 (OV-2018066);
Rijksweg 34 te Eede voor het dichter bouwen dan twintig m tot bestemming verkeer, datum
verzending besluit: 09-07-2018 (OV-2018132);
Kaapvaartstraat 21 te Retranchement voor het plaatsen van een tuinberging, datum verzending
besluit: 10-07-2018 (OV-2018118);
Savooyaardsweg, nabij huisnummer 2 te Biervliet voor het aanplanten van 100 populieren op de
noordzijde van de dijk, datum verzending besluit: 11-07-2018 (OV-2018079);
Sint Bavodijk 1 te Nieuwvliet voor het verbouwen en uitbreiden van de schuur tot woning en
veranderen van de huidige woning naar berging, datum verzending besluit: 11-07-2018 (OV2018144).
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 0117-457 000 of via 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.
Tegen het besluit genoemd onder 5, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
publicatie 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:
•
•
•
•

Sasputsestraat 10 te Schoondijke voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit de
agrarische gebouwen, datum ontvangst: 13-04-2018 / datum acceptatie: 03-07-2018 (S2-2018038);
Molenweg 8 te Nieuwvliet voor het geheel slopen van de bestaande woning, datum ontvangst: 14-052018 / datum acceptatie: 03-07-2018 (S2-2018061);
Brieversweg 11 te Eede voor het slopen van de aanbouw aan de woning, datum ontvangst: 15-062018 / datum acceptatie: 03-07-2018 (S2-2018070);
Bakkersdam 72 te Oostburg voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, mos, brokstukken
asbestcement en plaat, datum ontvangst: 22-05-2018 datum acceptatie: 06-07-2018 (S2-2018079).
Algemene plaatselijke verordening
Ontvangen melding uitrit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat volgens hoofdstuk 2, afdeling 5, art. 2:12
van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd voor:

•

Tragelweg 2 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit en het opheffen van de uitrit aan de
Melkweg, datum ontvangst: 30 april 2018 / datum acceptatie: 25-06-2018 (Ui-2018008) (rectificatie).

Weigering verklaring van geen bedenkingen en weigering omgevingsvergunning afwijken
bestemmingsplan voor het overschrijden van de maximale toegestane goothoogte van chalets
op het perceel Schoneveld 1 te Breskens
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 5 juli
2018 heeft besloten definitief een verklaring van geen bedenkingen te weigeren en dat burgemeester
en wethouders hebben besloten een omgevingsvergunning te weigeren voor afwijken van het
bestemmingsplan 'verblijfsrecreatieterreinen' voor het overschrijden van de maximale toegestane
goothoogte van chalets op het perceel Schoneveld 1 te Breskens. Hiertoe is een aanvraag
omgevingsvergunning gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen op
grond van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De besluiten, verzonden op 12 juli 2018, liggen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 uur tot 13.00 uur en
op woensdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda een beroepschrift indienen.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te
worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de
voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Oostburg, 18 juli 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
F.M.L. Lauret, wnd. secretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig
gebruik van zeven recreatiewoningen "Zandwijck" in fase 1 binnen het project Noordzee
Beachvillage te Nieuwvliet.
Tegen dit besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbende binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

•
•
•
•

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
ontwerpbeschikking.
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste 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 waarop het beroep 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
voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de
voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure 'Rechtsmiddelen
(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten
Contact Centrum of downloaden via www.gemeentesluis.nl.
Oostburg, 18 juli 2018

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:
Een vergunning voor het houden van het Groede Festival te Groede op 1 en 2 september 2018,
datum verzending besluit 6 juli 2018 (nummer 18.000 9825);
Een vergunning voor het houden van het evenement Muziek op het Plein te Zuidzande op 22
september 2018, datum verzending besluit 6 juli 2018 (nummer 18.000 9842);
Drank- en Horecawet
Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het Groede Festival te Groede op 1 en
2 september 2018, datum verzending besluit 6 juli 2018 (nummer 18.000 9841);
Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het dorpsfeest Cadzand op 2 augustus
2018, datum verzending besluit 6 juli 2018 (nummer 18.000 9844);
Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en tijdelijke uitbreiding van het terras tijdens de
Avondmarkten te Sluis op 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus 2018 Kaai 31 Sluis, datum verzending
besluit 6 juli 2018 (nummer 18.0009846);
Overige vergunningen
Ontheffing op grond van artikel 4.15c APV voor het gebruik maken van detectieapparatuur voor één
jaar, datum verzending besluit: 14 juni 2018 (nummer 18.0008463);
Ontheffing op grond van artikel 4.15c APV voor het gebruik maken van detectieapparatuur voor één
jaar, datum verzending besluit: 5 juli 2018 (nummer 18.0009718).
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, 18 juli 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

