OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35 2019

Openbare kennisgeving verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis:
dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en overlast,
alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het instellen van
een parkeerverbod nabij de woning Grote Maagdenstraat 9 te Sluis.
De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord volgens
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6, met een
onderbord en een markering van het weggedeelte, nabij de woning Grote Maagdenstraat 9 te Sluis.
De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken, na de dag
van deze openbare kennisgeving, is verstreken.
Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De
termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en 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.
Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien
van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd.
Ook is er griffierecht verschuldigd.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Verleende
regulier
intrekkingsbesluit
voor
E.H.
Thomaes
en
S.P.
Thomaes
Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij aan E.H. Thomaes en S.P.
Thomaes, gelegen aan de Hondegatweg 1 te Biervliet, een regulier intrekkingsbesluit hebben
verleend.
Het besluit kan worden ingezien tot en met 2 oktober 2019 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 in Oostburg van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur (vrijdag 30 augustus 2019 van 08.30
tot 12.00 uur).
Belanghebbenden kunnen tot en met 2 oktober 2019 tegen deze omgevingsvergunning(en) schriftelijk
bezwaar maken bij gemeente Sluis, postbus 27, 4500 AA Oostburg. 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 nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw G.A. VosKwekkeboom, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 6139 of 0115-745100. De aanvraag
staat geregistreerd onder nummer W-IOV190011/00221675.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Hotel ‘Sanders de Paauw’
Op 6 augustus 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Hotel ‘Sanders de Paauw’ gelegen aan Kaai 42 in Sluis. Het betreft een melding voor het slopen van
zestien hotelkamers en het opnieuw bouwen van dertig hotelkamers, het verplaatsen van de keuken
en het herinrichten van het restaurant.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT190346.

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 bijgebouw met een verkoopautomaat
Locatie : Draaibrugseweg 10 te Aardenburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 1 oktober 2019.

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

:

graven en afvoeren van grond
Hoofdplaat (natuurontwikkeling)
Locatie : Westlangeweg te Hoofdplaat
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PAS-maatregel

412
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De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 oktober 2019.

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

: uitvoeren van een beperkte milieutoets voor het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem voor het appartementengebouw Pharos
Locatie : Haven Westzijde te Breskens

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2019.

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

: plaatsen van een dakkapel, het metselen van een nieuwe voorgevel inclusief het
vervangen van de bestaande ramen en voordeur
Locatie: Kaai 17 te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 7 oktober 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Markt 8 te IJzendijke voor het plaatsen van een zonwering (OV-2019228);
• Dorpsstraat 65 te Schoondijke voor het samenvoegen van de woningen met de huisnummers 63
en 65 (OV-2019229);
• Haven Westzijde te Breskens voor het uitvoeren van een beperkte milieutoets voor het realiseren
van een gesloten bodemenergiesysteem voor het appartementengebouw Pharos (OV-2019230);
• Deltahoek 42 te Breskens voor het vervangen van de antennemast (OV-2019232);
• Bosdijk te IJzendijke voor het kappen en aanplanten van 85 bomen (OV-2019233);
• Zwartepolderweg 4 te Cadzand voor het verbouwen van de woning (OV-2019234);
• Westlangeweg te Hoofdplaat voor het omvormen van een populierenakker (productiebos) naar
een natuurlijk bos (OV-2019249);
• Maritiem Plaza 2 te Cadzand voor het plaatsen van een informatiepaneel (OV-2019250);
• Reigersweg 2 te IJzendijke voor het verplaatsen van een dam (OV-2019251);
• Groeneweg 4 te Schoondijke voor het bouwen van een aanbouw en een hobbyruimte aan de
woning (OV-2019253).
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 omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend voor:
• Draaibrugseweg 10 te Aardenburg voor het bouwen van een bijgebouw met een
verkoopautomaat, datum verzending besluit: 21-08-2019 (OV-2019206).
De verleende vergunning kan 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:
• Statendijk 2 te IJzendijke voor het verwijderen van asbest uit en rondom de loods na brand, datum
ontvangst: 05-08-2019 / datum acceptatie: 19-08-2019 (S2-2019104).
Oostburg, 28 augustus 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:
Overige vergunningen
• Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van een
praalwagen voor Carnavalsvereniging De Knoeiers, datum verzending besluit: 20 augustus 2019
(nummer 19.0009704);
• Een ontheffing o.g.v. art. 5:48 APV voor het rijden op het strand te Nieuwvliet met een
motorvoertuig i.v.m. filmopnamen op 31 augustus 2019.
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, 28 augustus 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

