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Vaststelling bestemmingsplan ‘De Betteld Cadzand’
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 20 december 2018 het
bestemmingsplan 'De Betteld Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch planologische regeling voor het plan De Betteld
in Cadzand. Het initiatief betreft een kwaliteitsslag van het grondgebied van de huidige camping (1,5
ha) en uitbreiding van de camping naar ca 9 ha. Het aantal recreatieve eenheden gaat van 81 in de
huidige situatie naar 100 in de nieuwe situatie. Voor de ontwikkeling wordt agrarische grond omgezet
naar verblijfsrecreatieterrein inclusief centrale voorzieningen. Met deze ontwikkeling wordt voor het
overgrote deel agrarische bestemming omgezet naar een recreatieve bestemming. De huidige
camping heeft al grotendeels een recreatieve bestemming. Het bestemmingsplan 'De Betteld
Cadzand' vervangt ter plaatse de geldende bestemmingsplannen ‘Verblijfsrecreatieterreinen Sluis’
(2013), 'Buitengebied' (2011) en 'Buitengebied 2e herziening' (2016).
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 ‘De Betteld Cadzand’ liggen
met ingang van 4 juli 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 14 augustus 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.bpdebetteldcdz-VG01). Op verzoek
kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe
Dienstverlening, tel. 140117.
Beroep
Met ingang van 5 juli 2019 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 augustus 2019)
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.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Pereweg Sint Kruis’
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 25 april 2019 het bestemmingsplan
'Pereweg Sint Kruis’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het planologisch verplaatsen
van een woning op het perceel Pereweg 4/6 Sint Kruis recht er tegenover, aan de overzijde van de
Pereweg. Op het perceel Pereweg 4/6 Sint Kruis wordt een woning planologisch verwijderd en ook
feitelijk gesloopt. Op het (nieuwe) perceel aan de overzijde wordt een woning planologisch mogelijk
gemaakt. De regeling vindt plaats via de zogeheten Ruimte voor Ruimte regeling.
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 ‘Pereweg Sint Kruis’ liggen
met ingang van 4 juli 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 14 augustus 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.bpperewegsintkruis-VG01). Op
verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe
Dienstverlening, tel. 140117.
Beroep
Met ingang van 5 juli 2019 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 augustus 2019)
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.

Vaststelling wijzigingsplan 'Zwaanstraat 13 Eede'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Zwaanstraat 13 Eede' op 17 juni 2019 ongewijzigd is
vastgesteld. Het plan voorziet in het toevoegen van een wooneenheid op het perceel ten behoeve
van de realisering van een nieuwe woning ter compensatie van de sloop van detonerende
bebouwing. Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.
Ter inzage
Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Zwaanstraat 13 Eede’ liggen met
ingang van 4 juli 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 15 augustus 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.wpzwaanstraat13-VG01). Op verzoek
kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening,
tel. 140117.
Beroep
Met ingang van 4 juli 2019 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 augustus 2019)
tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die
tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het
college 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.

Anterieure overeenkomst bouwplan Herenweg Noord 1 / Bogaardstraat ongenummerd te
Aardenburg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 28 juni 2019 een
overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend
gemeente Aardenburg, sectie S, nummer 265 en sectie N, nummer 822. Deze overeenkomst is een
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 4 juli 2019 gedurende zes weken
voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat
22 te Oostburg.

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

: verplaatsen van een transformatiestation en het aanleggen en verwijderen van
midden- en laagspanningskabels
Locatie : Maagdenbergweg te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het niet voorhanden hebben van alle adviezen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 augustus 2019.

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 41 zorgappartementen bestaande uit twee bouwdelen
Locatie : Ringlaan 4 te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 9 augustus 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
 Noordstraat 5 te Aardenburg voor het veranderen van de woning (OV-2019188);

 Platteweg ongenummerd te Cadzand, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummer
333, voor het verkrijgen van toestemming voor het beginnen van een paardenpensionstalling in de
bestaande paardenstallen (OV-2019189);
 Haven Westzijde ongenummerd te Breskens, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EB
nummer 2774 en 2909, voor het kappen van bomen en groenvoorzieningen (OV-2019190);
 Ghistelkerke 520 A te Breskens voor het vergroten van de woning met een aanbouw (OV2019191):
 Weststraat 14-18 te Aardenburg voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV2019088 voor het bouwen van een appartementengebouw met zeven appartementen. De balkons
aan de achterzijde worden dieper uitgevoerd en het metselen van een penant tegen de belending
ter afwerking van de muur (OV-2019192);
 Dorpsstraat 63 en 65 te Schoondijke voor het verbouwen en samenvoegen van de woningen (OV2019196);
 Lange Heerenstraat 52 te Schoondijke voor het vervangen van de dakbedekking van de schuur
(OV-2019197);
 Kaai 42 te Sluis voor het uitbreiden van het hotel met dertig hotelkamers (deels vervanging), het
plaatsen van een lift en het verbouwen van de toiletgroep en de keuken (OV-2019198).
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:
 Draaibrug 37 te Aardenburg voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 20-062019 (OV-2019151);
 Driesprongweg 8 te Biervliet voor het geheel vernieuwen van de loods/berging, datum verzending
besluit: 20-06-2019 (OV-2019157);
 Noorderbruggeweg 5 te Sluis voor het aanpassen van het dak, datum verzending besluit: 20-062019 (OV-2019173);
 1e Zandstraat 1 te Breskens voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 24-062019 (OV-2019110);
 Molenstraat 11 te Retranchement voor het renoveren van de woning en het plaatsen van een
dakkapel, datum verzending besluit: 26-06-2019 (OV-2019117);
 Dorpsstraat 32 te Breskens voor het aanbrengen van dakisolatie en nieuwe dakpannen, datum
verzending besluit: 26-06-2019 (OV-2019146);
 Ooststraat 10 te Schoondijke voor het isoleren van het dak, datum verzending besluit: 26-06-2019
(OV-2019149);
 Poon 16 te Breskens voor het plaatsen van een tuinkamer, datum verzending besluit: 26-06-2019
(OV-2019164).
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 sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:
 Van der Slikkestraat 2 te Schoondijke voor het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van
de garage en schuur, datum ontvangst: 05-06-2019 / datum acceptatie: 21-06-2019 (S2-2019078);
 Dorpsstraat 89 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur,
datum ontvangst: 06-06-2019 / datum acceptatie: 21-06-2019;
 Prins Mauritsstraat 15 tot en met 27 (oneven) te Oostburg voor het verwijderen van de
asbesthoudende materialen uit de woning en tuin voorafgaande aan de totaalsloop, datum
ontvangst: 07-06-2019 / datum acceptatie: 21-06-2019 (S2-2019080);
 Dorpsstraat 74 te Schoondijke voor het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten van de
garage, datum ontvangst: 13-06-2019 / datum acceptatie: 21-06-2019 (S2-2019081).
Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvraag
buiten behandeling te stellen voor:
 Havenstraat/Dijkeputten te Hoofdplaat voor het plaatsen van een klokkenstoel bij het
herdenkingsmonument 40-45, datum verzending besluit: 25-06-2019 (OV-2019123).
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 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, 3 juli 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 de jaarlijkse kermis te Sint Kruis in de periode van 12 t/m 14 juli 2019, datum
verzending besluit: 20 juni 2019 (nummer 19.0007785);
 Voor het houden van de Sinte Pierse Feesten te Nieuwvliet op 29 juli 2019, datum verzending
besluit: 20 juni 2019 (nummer 19.0007787);
 Voor het houden van de Heillese kermis op 31 augustus, 1 en 2 september 2019, datum
verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007813);
 Voor het houden van vijf streekproductenmarkten te Oostburg op 15, 22, 29 juli en op 5 en 12
augustus 2019, datum verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007815);

 Voor het houden van de Tiekse Krulbolfeesten te IJzendijke in de periode van 12 tot en met 15 juli
2019, datum verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007817);
 Voor het houden van de start van de BeNe Ladies Tour in Sluis op zaterdag 20 juli 2019, datum
verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007810).
Drank- en Horecawet
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de kermis Sint Kruis in de periode van 12
t/m 14 juli 2019, datum verzending besluit: 20 juni 2019 (nummer 19.0007786);
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Sinte Pierse Feesten op 29 juli 2019,
datum verzending besluit: 20 juni 2019 (nummer 19.0007788);
 Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en tijdelijke uitbreiding van het terras tijdens
de avondmarkten te Sluis op 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus 2019:
o Groote markt 7, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007741);
o Meerminnestraat 13, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007728);
o Kaai 10, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007729);
o Kaai 16, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007730);
o Groote Markt 9 en 10, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007731);
o Kaai 27, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007732);
o Walplein 18, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007733);
o Kaai 31, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007734);
o Nieuwstraat 18b, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007735);
o Beestenmarkt 4, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007736);
o Nieuwstraat 41, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007737);
o Nieuwstraat 20-22, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007738);
o Nieuwstraat 1, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007739);
o Walplein 4, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007740);
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de avondmarkten zwakalcoholische
streekproducten te verkopen, datum verzending besluit: 19 juni 2019 (nummer 19.0007727);
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en tijdelijke uitbreiding van het terras tijdens de
kermis in Oostburg in de periode van 5 tot en met 8 juli 2019 op Markt 11 te Oostburg, datum
verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007811);
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Heillese kermis op 31 augustus, 1 en
2 september 2019, datum verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer 19.0007812);
 Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Tiekse Krulbolfeesten te IJzendijke in
de periode van 12 tot en met 15 juli 2019, datum verzending besluit: 24 juni 2019 (nummer
19.0007816).
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, 3 juli 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

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
drie recreatieappartementen op het adres Sluissedijk 27 te Zuidzande.
Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift 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 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 van de gemeentelijke webpagina.
Oostburg, 3 juli 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,
A. Wouterse-van Damme

