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Vaststelling wijzigingsplan ‘Westlangeweg 1A-211 Hoofdplaat’
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Westlangeweg 1A-211 Hoofdplaat’ op 22 januari 2019
gewijzigd is vastgesteld. Het bewoonbaar oppervlakte van de recreatiewoning op het perceel wordt
vergroot naar 103m² ten behoeve van de realisatie van een garage.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen (tot en
met 25 juli 2018). Buiten deze periode heeft het Waterschap Scheldestromen een wateradvies
uitgebracht en deze is niet-ontvankelijk verklaard. In paragraaf 3.10 Water wordt ambtshalve
opgenomen dat bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen een bijdrage
wordt gevraagd voor het Fonds Waterberging van de gemeente Sluis.
Ter inzage
Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Westlangeweg 1A-211 Hoofdplaat’
liggen voor een periode van zes weken (met ingang van 6 februari tot en met 19 maart 2019) 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.wpwestlangew1A211-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. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening,
telefoonnummer 140117.
Beroep
Met ingang van 7 februari 2019 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 20 maart 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 dient te 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.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzitter van de afdeling Bestuurrechtspraak 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.
Oostburg, 6 februari 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
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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
 vergunning voor het houden van diverse activiteiten in het kader van Carnaval te Aardenburg
in de periode van 2 t/m 5 maart 2019, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (nummer
19.0001278).
Drank- en Horecawet
 een drank- en horecavergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Promenade 2, 4511 RB
Breskens, datum verzending besluit: 23 januari 2019 (19.001050);
 een drank- en horecavergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Groote Markt 18, 4524 CD
Sluis, datum verzending besluit: 23 januari 2019 (19.001046);
 een drank- en horecavergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Zuiderbruggeweg 29b,
4524 KH Sluis, datum verzending besluit: 24 januari 2019 (19.001072);
 een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens clubactiviteiten van "HDA The
Hogs" op 16-03-2019 en 29-06-2019, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (nummer
19.0001280);
 een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens Carnaval (VIP tribune) op
zaterdag 2 maart 2019, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (nummer 19.0001279).
Exploitatievergunning
 een exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Promenade 2, 4511 RB
Breskens, datum verzending besluit: 23 januari 2019 (19.001049);
 een exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Groote Markt 18, 4524 CD Sluis,
datum verzending besluit: 23 januari 2019 (19.001047);
 een exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Zuiderbruggeweg 29b, 4524 KH
Sluis, datum verzending besluit: 24 januari 2019 (19.001073);
 een gewijzigde exploitatievergunning voor de uitoefening van een café, Markt 19, 4515 BB
IJzendijke, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (nummer 19.0001262).
Overige vergunningen
 een vergunning voor het tijdelijk uitbreiden van het terras en overkappen met een tent, Kaai 4,
4527 AD Aardenburg, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (19.001283);
 een ontheffing op grond van artikel 4:6 APV voor het gebruikmaken van geluidsapparatuur
tijdens clubactiviteiten op 16-03-2019 en 29-06-2019 van "HDA The Hogs", Industrieweg 14,
Sluis, datum verzending besluit: 25 januari 2019 (19.0001280).
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.
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