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Vaststelling bestemmingsplan ‘Bushalte IJzendijke'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 oktober 2018 het bestemmingsplan
'Bushalte IJzendijke' ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de ontwikkeling van een
permanente bushalte langs de N61, ter hoogte van de rotonde ten zuidwesten van IJzendijke.
Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerp zijn twee formele zienswijzen ingediend.
Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het bestemmingsplan te wijzigen.
Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen
exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.
Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bushalte IJzendijke’ liggen
met ingang van 20 december 2018 voor een periode van zes weken (tot en met 31 januari 2019) voor
iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te
Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.bphalteijzendijke-VG01). Op verzoek kunnen de
desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen via het algemeen telefoonnummer 140117.
Beroep
Met ingang van 20 december 2018 (tot en met 31 januari 2019) kan gedurende een termijn van zes
weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een
belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het
ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd
te worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening
kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Vaststelling partiële herziening ‘Wijzigingsplan Brieversweg, Landgoederen Vuilpan’
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de partiële herziening ‘Wijzigingsplan Brieversweg, Landgoederen Vuilpan’ op
11 december 2018 ongewijzigd is vastgesteld. De herziening beoogt de bouwvlakken voor de twee

nog niet gerealiseerde landhuizen binnen het plangebied te verschuiven om de waterpartij te kunnen
vergroten.
De ontwerpherziening heeft vanaf 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.
Ter inzage
Het besluit van het college en de vastgestelde partiële herziening ‘Wijzigingsplan Brieversweg,
Landgoederen Vuilpan’ liggen met ingang van 20 december 2018 voor een periode van zes weken
(tot en met 30 januari 2019) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact
Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl
en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:
NL.IMRO.1714.phwplandgvuilpan-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten
kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer
B. van Hoeve van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.
Beroep
Met ingang van 20 december 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 30 januari
2019) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die
tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door
een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het
college te wenden.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd
te worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening
kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
Anterieure overeenkomst Landgoed Vuilpan
De gemeente Sluis heeft op 6 december 2018 een anterieure overeenkomst gesloten ten behoeve
van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Aardenburg, sectie L nummers 235,
237 en 354. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke
ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 20 december 2018
gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum
(KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Ontwerpwijzigingsplan Matthiasweg 2 Waterlandkerkje
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het
bestemmingsplan voor het perceel Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje te wijzigen. Vanwege het
beëindigen van een agrarische bedrijfsvoering op het perceel Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje
wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen – 2’. Op grond van artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar
te maken.
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken (tot en met
31 januari 2019) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum
(KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpmatthiasweg2ON01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
op de volgende wijze:
• Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
• Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene
telefoonnummer +140117.
Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar
te maken.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond
van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot
vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten
anderszins verzekerd zijn.

Ontwerpwijzigingsplan Heilleweg 8 Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het
bestemmingsplan voor het perceel Heilleweg 8 Sluis te wijzigen. Ten behoeve van de uitbreiding van
het agrarisch hulp- en nevenbedrijf wordt het bouwvlak van vorm veranderd. Op grond van artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen
kenbaar te maken.
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan liggen met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken (tot en met 30
januari 2019) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpheilleweg8-ON01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
op de volgende wijze:
• Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
• Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer B. van Hoeve via het algemene
telefoonnummer +140117.
Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar
te maken.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond
van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot
vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten
anderszins verzekerd zijn.

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Aers Olie B.V. wordt op een aantal
locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd. Daarbij worden
enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het
opladen van elektrische auto's.
Het initiatief past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast,
afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit). Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten
is een goede geografische spreiding van belang. Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor
een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij winkelcentra of toeristisch
aantrekkelijke plaatsen.

De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg
alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit
voornemen.
Rekening houdende met het voorgaande zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op
twee parkeervakken in de Noordstraat te Retranchement ter hoogte van nummer 40 en het realiseren
van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door
elektrische voertuigen, die gebruik maken van de laadpaal, worden geparkeerd.
Het parkeerverbod zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I
van het R.V.V.-1990, met een onderbord met de tekst "uitsluitend opladende elektrische voertuigen"
en een onderbord model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende
zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Eén en ander zoals op de bij dit besluit behorende en ter
inzage liggende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 19 december 2018 zes weken
ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te
zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens de
periode van terinzagelegging 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.

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn over te
gaan tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats (AIP) nabij de voormalige
school aan de Markt te Retranchement.
Vanuit de Dorpsraad Retranchement is gevraagd om een dergelijke voorziening te realiseren. De
bestaande parkeervakken zijn in het seizoen vaak bezet waardoor gehandicapte automobilisten te ver
uit het centrum moeten parkeren. De locatie van de voorgenomen AIP is voorzien nabij de voormalige
school aan de Markt te Retranchement.
Het instellen van een AIP achten wij bevorderlijk voor de leefbaarheid in deze kern.
De verkeersmaatregel zal worden ingesteld vanwege de instandhouding van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het
verkeer.
De maatregel wordt uitgevoerd door plaatsing van het verkeersbord volgens model
E-06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) en een
witte markering van het weggedeelte.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 19 december 2018 gedurende
zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Tijdens de periode van terinzagelegging 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.

Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn over te
gaan tot het opnieuw in gebruik stellen van de buiten gebruik zijnde bushalte aan de Zwaanstraat te
Eede en daartoe een haltepaal met het verkeersbord L-03 van Bijlage I van het R.V.V. te plaatsen.
Op grond van het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer 1990 (B.A.B.W.-1990) is hiervoor een verkeersbesluit vereist.

Vanwege logistieke problemen in de route Oostburg-Maldegem (onderhouden door lijn 612 van
busmaatschappij Connexxion) is deze route uit de dienstregeling geschrapt. Het is nog wel mogelijk
om met een aanpassing in de route de kern Eede aan te doen. Gezien de meer centrale ligging van
de voormalige bushalte aan de Zwaanstraat ten opzichte van de huidige halte in de Brieversstraat
(welke bediend wordt met een haltetaxi) overweegt Connexxion om de bushalte in de Zwaanstraat
weer in gebruik te nemen. De bus zal dan een lus in één richting via de Hazewegeling, Zwaanstraat
en Brieversstraat gaan rijden. Ons inziens wordt hierdoor genoemde busverbinding goed in stand
gehouden, hetgeen essentieel is voor de leefbaarheid in deze kern die te maken heeft met krimp.
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.
De maatregel wordt uitgevoerd door plaatsing van het verkeersbord volgens model L-03 van Bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990).
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 19 december 2018 gedurende
zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Tijdens de periode van terinzagelegging 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.

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Supermarkt EM-Té
Op 23 november 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Supermarkt EM-Té, gelegen aan St. Annastraat 41 in Sluis. Het betreft een melding voor het
veranderen van het bedrijf.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de heer J.G.F. van
Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180576 / 00208096.

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

Praatvlietweg 3 te Sluis voor het kappen van een 30-tal kaprijpe populieren (OV-2018302);
Eiland 21 te Sint Kruis voor het kappen van 32 bomen (OV-2018303);
Prinsestraat 17 te Cadzand voor het kappen van een boom (OV-2018304);
Nummer Eén 40 te Hoofdplaat voor het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel, nieuwe
dakpannen en bekleden van de zijgevel (OV-2018305);
Industrieweg 3 te Sluis voor het dichtmaken van de huidige carport en het plaatsen van een
nieuwe carport (OV-2018306);
Zwartepolderweg 1 te Cadzand voor het plaatsen van een nieuwe sanitairunit op de camping
(OV-2018308);
Papenmuts, kavel 12 te IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2018309);
Kapitalendam 9 te Biervliet voor het bouwen van een woning (OV-2018310);
Eiland 20 te Sint Kruis voor het bouwen van een woning (OV-2018311).

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:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Walstraat 12 te Oostburg voor het plaatsen van een stalen ligger t.b.v. een muurdoorbraak
tussen de woonkamer en de keuken, datum verzending besluit: 06-12-2018 (OV-2018267);
Noorddijk 3 te Cadzand (nabij sportveld) voor het gewijzigd uitvoeren van de
omgevingsvergunning OV-2017244. De antennemast en het hekwerk worden geplaatst op een
andere locatie, datum verzending besluit: 10-12-2018 (OV-2018276);
Mariastraat 22 te Cadzand voor het wijzigen van de gevel, datum verzending besluit:
1012-2018 (OV-2018283);
Zuiddijkstraat 48 te Sluis voor het vervangen van de voorgevel, datum verzending besluit: 10-122018 (OV-2018284);
Hazewegeling 1A en 1B te Eede voor het uitbreiden van een loods en het aanleggen van een
laadkade, datum verzending besluit: 11-12-2018 (OV-2018271);
Poon 18 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning
OV2017247 voor het bouwen van een woning. Het betreft de wijziging van de bouwmethode naar
houtskeletbouw, datum verzending besluit: 11-12-2018 (OV-2018285);
Zuiderbruggeweg 29 B te Sluis voor het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV2016025 voor het verbouwen van een bed en breakfast en eethuis/restaurant. Het betreft een
aantal wijzigingen in het bestaande interieur, datum verzending besluit: 11-12-2018 (OV2018287);
Langestraat 46 te Oostburg voor het gewijzigd uitvoeren van de omgevingsvergunning OV2016093. Het betreft de wijziging van de voorgevel en de indeling van het gebouw, datum
verzending besluit: 12-12-2018 (OV-2018263);
Castor 2 te Oostburg voor het plaatsen van een buitenberging, datum verzending besluit: 12-122018 (OV-2018277).

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 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:
•
•

Vierhonderdpolderdijk 7 te Cadzand voor het slopen van een aanbouw van de bestaande woning
en een schuur, datum ontvangst: 19-11-2018 / datum acceptatie: 28-11-2018 (S2-2018134);
Ringdijk Noord 23 te Cadzand voor het slopen van de onbewoonde woning, datum ontvangst: 1911-2018 / datum acceptatie: 28-11-2018 (S2-2018136);

•
•
•

Vlamingpolderweg 22 te Cadzand voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum
ontvangst: 21-11-2018 / datum acceptatie: 04-12-2018 (S2-2018138);
Vogelenzang 16 te Breskens voor het slopen van een garage en een schuur, datum ontvangst:
21-11-2018 / datum acceptatie: 04-12-2018 (S2-2018139);
Nieuwstraat 18 te Groede voor het slopen van het voormalig woonhuis, datum ontvangst: 21-112018 / datum acceptatie: 04-12-2018 (S2-2018140).

Oostburg, 19 december 2018
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:
Drank- en Horecawet
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de kerstboomverbranding te Sluis op
9 januari 2019, datum verzending besluit: 5 december 2018 (nummer 18.0017575);
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het Oliebollentoernooi te IJzendijke
op 28 december 2018, datum verzending besluit: 11 december 2018 (18.0017837);
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Winter Wonder Wandeling te
Nieuwvliet op 28 december 2018, datum verzending besluit: 11 december 2018 (18.0017838).
Wet op de Kansspelen
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres Kaai 3 te Sluis, datum
verzending besluit: 4 december 2018 (nummer 18.0817554);
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres Kaai 9 te Aardenburg, datum
verzending besluit: 4 december 2018 (nummer 18.0817555);
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres Spuiplein 23 te Breskens,
datum verzending besluit: 4 december 2018 (nummer 18.0817552);
e
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres 2 Zandstraat 2 te Breskens,
datum verzending besluit: 4 december 2018 (nummer 18.0817556);
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres Oranjeplein 10a te Breskens,
datum verzending besluit: 4 december 2018 (nummer 18.0817558);
• Vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten op het adres Oude Kerkstraat 38 te Sluis,
datum verzending besluit: 5 december 2018 (nummer 18.0817557).
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 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, 19 december 2018
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

