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Informatieve raadsbijeenkomst en besluitvormende raadsvergadering
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat


de informatieve raadsbijeenkomst die gepland was op 26 november 2019 niet doorgaat

en dat er een


besluitvormende raadsvergadering plaatsvindt
op donderdag 28 november 2019 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De agenda en bijbehorende stukken van de besluitvormende raadsvergadering kunt u uitsluitend
digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Hiervoor
kunt u eventueel gebruikmaken van de computers in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg (gratis) of in de openbare bibliotheek in Oostburg (met
lidmaatschapskaart of internetkaart à € 2,50 per jaar).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of
e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

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 woningen en bergingen fase 3
Locatie : plangebied Groote Jonkvrouw te IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 december 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
 Kokersweg 4 A te Zuidzande voor het verbouwen van de bestaande schuur met garage tot
appartementen (OV-2019305);
 Diomedeweg 2 te Retranchement voor het herbouwen van de landbouwschuur (OV-2019306);
 Jhr. de Brauwstraat te Groede voor het bouwen van zes woningen (OV-2019307).

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:
 Langeweg 2 te Aardenburg voor het bouwen van een opslagloods, datum verzending besluit: 0711-2019 (OV-2019247);
 Industrieweg 6-001 t/m 006 te Sluis voor het bouwen van een loods met opslagunits, datum
verzending besluit: 11-11-2019 (OV-2019273);
 Brieversweg 30 te Eede voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 11-11-2019
(OV-2019287);
 Bolderweg 2 te Biervliet voor het wijzigen van het gebruik van de ‘bedrijfswoning’ naar
‘burgerwoning’, datum verzending besluit: 11-11-2019 (OV-2019295);
 Haven 14 t/m 30 (even) 48, 50 en 54 t/m 64 (even) te Aardenburg voor het bouwen van zeventien
woningen, datum verzending besluit: 12-11-2019 (OV-2019262);
 Hoogstraat 35 te Sluis voor het uitbreiden van het museum met kantoor, atelier en bergruimte,
datum verzending besluit: 12-11-2019 (OV-2019301).
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 sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen
en geaccepteerd voor:
 J.F. de Millianostraat 11 te Breskens voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de
woning, datum ontvangst: 28-10-2019 / datum acceptatie: 06-11-2019 (S2-2019126).
Oostburg, 20 november 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 Winter Wonder Wandeling te Nieuwvliet op maandag 30 december 2019,
datum verzending besluit: 5 november 2019 (nummer 19.0012443).
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, 20 november 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

