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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:
gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2015261: veranderen van de
kozijnen
en deuren aan zowel de voor- als achtergevel, indeling en het
aanpassen van de
constructies ten behoeve van opslag en gebruik horeca van
het Brouwerslokaal en het
verkleinen van de aanbouw aan de achtergevel
Locatie:
Blekestraat 16 te Groede
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 mei 2018.

Intrekking parkeervergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de parkeervergunningen
voor parking Walendijk te Groede, voorzien van nummer K1 t/m K15 en K37 t/m K41, door de
gemeente Sluis ongeldig zijn verklaard.

Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit (ontheffing geluidshinder)
Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij hebben besloten ontheffing te verlenen
voor geluidshinder op verzoek van de aanvrager Bouwbedrijf De Delta B.V. voor:


Boulevard de Wielingen 14 te Cadzand-Bad voor het betonstorten en vlinderen ten behoeve
van de bouw van nieuwbouwappartementen, datum verzending besluit: 5 april 2018.

De ontheffing heeft betrekking op werkzaamheden die plaatsvinden in de periode van 17 april 2018
tot en met 15 juni 2018 tussen 07.00 uur en 23:00 uur op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.
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 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 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.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets en melding activiteitenbesluit Middenhavendam 5
Breskens
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij aan Meeusen Composites voor de
locatie gelegen aan de Middenhavendam 5 te Breskens een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets hebben verleend voor het binnen een inrichting verwerken van polyesterhars.
De vergunning kan worden ingezien tot en met 9 mei 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 vrijdag
van 8.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tot en met 9 mei 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij
gemeente Sluis. 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-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Voor de locatie is eveneens een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen. Het betreft een
melding voor het oprichten van een inrichting voor reparatie en productie van carbon onderdelen, met
als zwaartepunt scheepsjachten. Daarnaast vinden polyester werkzaamheden plaats in de
werkplaats.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, tel. +31 (0)6 51204428. Het besluit
staat geregistreerd onder nummer W-AOV170634. De melding is geregistreerd onder nummer MACT180146.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Ontwerp omgevingsvergunning Aers Olie B.V.
Burgemeester en wethouders van Sluis hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Aers Olie B.V. gelegen aan de Draaibrug 74 in
Aardenburg. De aanvraag heeft betrekking op een revisievergunning voor een oliehandel. Wij willen
de omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. De
ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 12 april 2018 tot en met 24 mei 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 vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Eenieder kan tot en met 24 mei 2018, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen bij
RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.
Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de
ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning
kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel. 0651200303 van RUD
Zeeland. Het ontwerp besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV160372.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:




Weststraat 15 te Aardenburg voor het verbouwen van de woning (OV-2018073);
Draaibrug 50 te Aardenburg voor het bouwen van een opslag- en bewaarloods (OV2018074);
Zeeweg 4 A te Groede voor het inrichten van een escaperoom op de bovenverdieping van de
Groese Duintjes (OV-2018075).

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:






Jokweg 2 te Aardenburg voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 28-032018 (OV-2018015);
Woordweg 18 te Groede voor het plaatsen van een carport/berging, datum verzending
besluit: 29-03-2018 (OV-2018014);
Frans Halsstraat 9 te Schoondijke voor het plaatsen van een gaashekwerk, datum verzending
besluit: 29-03-2018 (OV-2018035);
Wervenweg 4 te Eede voor het bouwen van een opstal/stalling, het plaatsen van een
erfafscheiding achter de voorgevel en het verharden van het terrein, datum verzending
besluit: 04-04-2018 (OV-2018010);
Sportlaan 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16; Vijverlaan 2, 4, 6, 8, 10 en 12; Karel Doormanlaan 3, 5, 7,
9 en 11 te Breskens voor het bouwen van in totaal 18 woningen, datum verzending besluit:
04-04-2018 (OV-2018027).

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 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 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 ontwerpbeschikking
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 voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig
gebruik van het appartementengebouw Le Normandy op het adres Boulevard de Wielingen 54 te
Cadzand.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 april
2018 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te
Oostburg. De stukken zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van Burgemeester en
Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge
zienswijzen worden ingebracht.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

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:
Drank- en Horecawet
Een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een slijtlokaliteit aan de
Boulevard de Wielingen 38 te Cadzand, datum verzending besluit 28 maart 2018 (nummer
18.0004487).
Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende 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, 11 april 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
F.M.L. Lauret, wnd. secretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

