OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 7 2018

Informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst vervalt
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de geplande openbare
informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst op donderdag 15 februari 2018 vervalt
wegens het ontbreken van agendapunten.

Besluitvormende raadsvergadering
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op
donderdag 22 februari 2018 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis
een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis
plaatsvindt.
De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken
via www.gemeentesluis.nl/bis. Hiervoor kunt u eventueel gebruikmaken van de
internetcomputers 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 het veranderen van een winkelpand naar een horecapand op de locatie Spuiplein
1A te Breskens.

De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben
ontvangen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2018.

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








Boulevard de Wielingen 1B te Cadzand voor het gewijzigd uitvoeren van UV-2017017
voor het bouwen van een strandpost (OV-2018019);
Meerminnestraat 4 te Sluis voor het veranderen van de voorgevelpui (OV-2018021);
De Hullustraat 1 te Breskens voor het plaatsen van een schutting (OV-2018022);
Sincfal 23 te Cadzand voor het bouwen van een aanbouw aan de zij- en achterkant
van de woning en het plaatsen van twee dakkapellen (OV-2018023);
Locatie te Groede, Cadzand-Bad, Nieuwvliet en Retranchement voor het plaatsen van
een fietsoplaadpaal (OV-2018034);
Frans Halsstraat 9 te Schoondijke voor het plaatsen van een gaashekwerk (OV2018035);
Tragel West 44 te Schoondijke voor het bouwen van een schuur (OV-2018036).

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
omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

maken

bekend

dat

de

volgende

St. Jorisweg tegenover Eiland 4 te Sint Kruis voor het rooien en herplanten van
bomen, datum verzending besluit: 01-02-2018 (OV-2017254);
St. Annastraat 45 te Sluis voor het bouwen van een loods, datum verzending besluit:
01-02-2018 (OV-2017265);
Schoneveld 1 te Breskens voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van
het plaatsen van 35 chalets type cube maximaal, datum verzending besluit: 01-022018 (OV-2017274);
Boulevard de Wielingen 38 te Cadzand voor het uitbreiden van de winkel, datum
verzending besluit: 05-02-2018 (OV-2017271);
Sint Bavodijk 10 te Nieuwvliet voor het huisvesten van maximaal tien personen in de
woning, datum verzending besluit: 05-02-2018 (OV-2017288);
Duinweg 1 te Retranchement voor het plaatsen van drie panelen op het openbare
duinpad, datum verzending besluit: 05-02-2018 (OV-2017290);
Nummer Eén 44A te Hoofdplaat voor het bouwen van een woning, datum verzending
besluit: 05-02-2018 (OV-2017296);
Nieuwstraat 1 te Oostburg voor het veranderen van de bestemming van de begane
grond van het pand, datum verzending besluit: 07-02-2018 (OV-2018001);
Philipsweg 18 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de woning met een aanbouw
en een dakkapel, datum verzending besluit: 07-02-2018 (OV-2018008);
Meerminnestraat 4 te Sluis voor het veranderen van de voorgevelpui, datum
verzending besluit: 07-02-2018 (OV-2018021).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een
afspraak maken via telefoonnummer: 0117 - 457 000 of via e-mailadres:
info@gemeentesluis.nl.

Tegen een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een
bezwaarschrift indienen.
Tegen de besluiten genoemd onder 1 en 3, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van publicatie 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.
Bouwbesluit
Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:







Boulevard de Wielingen 38 te Cadzand voor het gedeeltelijk slopen van de uitbouw
van het winkelpand, datum ontvangst: 18-01-2018 / datum acceptatie: 22-01-2018 (S22018001);
Reinaertstraat 29 te Aardenburg voor het verwijderen van de asbesthoudende
dakbeplating van het bijgebouw, datum ontvangst: 08-01-2018 / datum acceptatie: 0102-2018 (S2-2018002);
Noordstraat 5 te Aardenburg voor het slopen van de aanbouwen, opstallen en het
schapenhok en het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van de loods,
datum ontvangst: 09-01-2018 / datum acceptatie: 01-02-2018 (S2-2018004);
Prinses Beatrixstraat 20 te Schoondijke voor het verwijderen van het asbesthoudende
dak van de garage, datum ontvangst: 08-01-2018 / datum acceptatie: 02-02-2018 (S22018003);
Koningin Julianastraat 22-32 te Schoondijke voor het verwijderen van de
asbesthoudende dakplaten van de garage, datum ontvangst: 17-01-2018 / datum
acceptatie 02-02-2018 (S2-2018007);
Noordstraat 4 en 6 te Retranchement voor het slopen van de bijgebouwen, schuur en
woning, datum ontvangst: 17-01-2018 / datum acceptatie: 02-02-2018 (S2-2018008).
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