OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 16 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: vergroten van de recreatiewoning
Locatie: Schoneveld 179 te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2018.
Oostburg, 18 april 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 woning
Locatie: Papenmuts 19 te IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 mei 2018.
Oostburg, 18 april 2018

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Schoneveld 179 te Breskens
Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend dat zij een vergunning van rechtswege
hebben verleend voor het vergroten van de recreatiewoning aan Schoneveld 179 te Breskens.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na datum van verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
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 april 2018

Vooraankondiging bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld
in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het perceel Dorpsstraat 16 te
Retranchement (aanbouw kerk Retranchement).
Conform artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen wij u mee dat er in dit stadium van de procedure geen inspraak
wordt toegepast omtrent dit voornemen en dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar
voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke
instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de
Staatscourant en op www.gemeentesluis.nl.
Oostburg, 18 april 2018

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit
Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit tot het instellen van een bushalte aan beide
zijden van de Lange Heerenstraat te Schoondijke
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
De nieuwe inrichting van het centrum van Schoondijke is sinds december 2017 gereed. Daarin zijn
ook de voorzieningen voor openbaar vervoer meegenomen. De oorspronkelijke plaats van de
bushalte aan het Dorpsplein is komen te vervallen en verlegd nabij de kruising Lange HeerenstraatDorpsplein.
Vanwege zowel de busverbinding Breskens-Brugge (lijn 42) als de busverbinding OostburgTerneuzen (lijn 1), die beide via Schoondijke lopen, is deze bushalte zo centraal mogelijk in de kern
gerealiseerd.
De bushalte dient als busknooppunt met overstapmogelijkheid op de andere lijn. Aan de noordzijde
(zijde plantsoen) is een abri geplaatst en zijn er over een lengte van 28 meter geleideblokken
aangelegd om de instap te vergemakkelijken. Aan die zijde kunnen twee bussen tegelijkertijd achter
elkaar halteren. Aan de zuidzijde (zijde woningen met even nummers) zijn over een lengte van 25
meter geleideblokken aangelegd. Daar kan een bus halteren en er is geen abri geplaatst om het open
karakter te behouden.
Aansluitend aan (achter) de bushalte zijn daar ook haakse parkeervakken en fietsenstandaards
gerealiseerd.
Ons inziens wordt door de centrale ligging van beide haltes genoemde busverbinding goed in stand
gehouden, hetgeen essentieel is voor de leefbaarheid in deze kern.
De verkeersmaatregel zal worden ingesteld vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg, het
beschermen van weggebruikers en passagiers en de instandhouding van de weg en het waarborgen
van de bruikbaarheid daarvan.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 18 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. De stukken staan ook vermeld op de
gemeentelijke website: www.gemeentesluis.nl.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en
Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Oostburg, 18 april 2018

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat in het belang van de
doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg een
parkeerschijfzone is ingesteld in het centrumgebied van Breskens (Spuiplein, Grote Kade, Boulevard
(tussen Dorpsstraat en Westlandstraat) en het laatste gedeelte van de Dorpsstraat (tussen Spuiplein
en Mercuriusstraat) met een parkeerduur van maximaal anderhalf uur, van maandag tot en met
zondag, vanaf 09.00 tot 18.00 uur, gedurende het hele jaar.
Mede vanuit de ondernemers en de gebruikers hebben wij de vraag ontvangen om de parkeerduur uit
te breiden. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om langer in het centrumgebied te verblijven. De
doorstroming van het verkeer ondervindt hiervan geen onevenredig nadeel.
Gelet hierop zijn wij voornemens om eerdergenoemd verkeersbesluit te wijzigen. De wijziging bestaat
uit het verruimen van de parkeerduur van anderhalf uur naar twee uur. De bebording zal daartoe
worden aangepast.
Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening liggen met ingang van 18 april 2018 zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn elke
werkdag van tijdens de openingstijden in te zien. De stukken staan ook vermeld op de gemeentelijke
website: www.gemeentesluis.nl.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden
ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en
Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Oostburg, 18 april 2018

Bekendmaking vaststellen waardevolle bomen op grond van de Bomenverordening 2017
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis maakt bekend dat zij op grond van artikel 7
van de 'Bomenverordening gemeente Sluis 2017' een aantal houtopstanden op de lijst van
waardevolle bomen heeft opgenomen.
Het betreft de volgende houtopstanden:
Op het adres Molenstraat 17 te Groede een Fagus sylvatica en een Fagus sylvatica 'Atropunicea' en
op het adres Pyrus Markt 32 Groede een communis 'Gieser Wildeman'.
Het tweetal beschikkingen ligt met ingang van vandaag voor iedereen tijdens openingstijden ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën van het besluit
zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.
Oostburg, 18 april 2018

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




Sint Pietersdijk, nabij huisnummer 5, te Biervliet voor het rooien van de onderste rij populieren (OV2018076);
Maaidijk 9 te Oostburg voor het geheel vernieuwen van de woning (OV-2018077);
Savooyaardsweg, nabij huisnummer 2, te Biervliet voor het aanplanten van populieren aan de
noordzijde van de dijk (OV-2018079).
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:




Tragel West 44 te Schoondijke voor het bouwen van een schuur, datum verzending besluit: 09-042018 (OV-2018036);
Nieuwstraat 25 te Sluis voor het ontmantelen van de geldautomaat ING en het wijzigen van de gevel,
datum verzending besluit: 11-04-2018 (OV-2018029).
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 belanghebbende binnen zes
weken na de dag van verzending 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.
Oostburg, 18 april 2018

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Sligro Food Group Nederland B.V.
Op 22 januari 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Sligro
Food Group Nederland B.V. gelegen aan de St. Annastraat 84 in Sluis. Het betreft een melding voor
het uitbreiden van de inrichting met een aanbouw en een laad- en loskuil. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6
51206349.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180039.
Melding Activiteitbesluit milieu van M.C.M Buijck
Op 26 januari 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
M.C.M. Buijck gelegen aan Verlorendorpweg 2 in Eede. Het betreft een melding voor het veranderen

van het bedrijf. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD
Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204632.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180056.
Melding Activiteitenbesluit milieu van Strandpaviljoen de Piraat
Op 23 maart 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Strandpaviljoen de Piraat gelegen aan Boulevard de Wielingen 19a in Cadzand. Het betreft een
melding voor het uitbreiden van een zaal en terras. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51206349.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180193.

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 6 weken:
Voor:

bouwen van een aanbouw aan de achterzijde en het wijzigen van de dakkapel aan de vooren achterzijde
Locatie: St. Annastraat 26 te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 mei 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 de Sinte Pierse Feesten op 6 augustus 2018, datum
verzending besluit: 6 april 2018 (nummer 18.0004810);
Een vergunning voor het houden van zeven markten op het Spuiplein te Breskens op 15 en
29 april 2018, 6 en 27 mei 2018, 10 en 17 juni 2018 en 12 juli 2018, datum verzending
besluit: 6 april 2018 (nummer 18.0004826);
Een vergunning voor het houden van zeven markten op het Spuiplein te Breskens op 26 juli
2018, 16 augustus 2018, 9 en 23 september 2018 14 oktober 2018 en 16 december 2018,
datum verzending besluit: 6 april 2018 (nummer 18.0004825).

Drank- en Horecawet




Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor drie activiteiten op het adres Industrieweg
14 te Sluis op 1 april, 7 juli en 1 september 2018, datum verzending besluit: 29 maart 2018
(nummer 18.0004525);
Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. de viering van Koningsdag Schoondijke
27 april 2018, datum verzending besluit: 6 april 2018 (nummer 18.0004821);
Een vergunning Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken
Mettenijedijk 16a te Nieuwvliet, datum verzending besluit 6 april 2018 (nummer 18.0004818)

Overige vergunningen


Een ontheffing voor het gebruik van geluidsapparatuur bij drie activiteiten op het adres
Industrieweg 14 te Sluis op 1 april, 7 juli en 1 september 2018, datum verzending besluit: 29
maart 2018 (nummer: 18.0004524).

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 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.

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

