OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 42 2018

Raadsbrede commissievergadering en besluitvormende raadsvergadering
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat:
 de raadsbrede commissievergadering (begroting 2019) plaatsvindt op
dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
 de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Sluis plaatsvindt op
donderdag 25 oktober 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via
www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/gemeenteraad/vergaderstukken. Hiervoor kunt u
eventueel gebruikmaken van de computers 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.

Openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sluis houdt op donderdag 25 oktober 2018
een openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 09.00 uur plaats in het Klanten Contact
Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf woensdag 24 oktober 2018 ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC).

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat, Schoondijke'
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 27 september 2018 het
bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat, Schoondijke' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor een deel van de Koningin
Julianastraat te Schoondijke. 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.
Het plan inzien
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 18
oktober 2018 voor een periode van zes weken (tot en met 28 november 2018) 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.bpjulianastrschdij-VG01). Op verzoek
kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met de heer I. Motshagen van de afdeling Externe Dienstverlening,
tel. 140117.

Beroep
Met ingang van 18 oktober 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 28 november
2018) 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. Daarnaast kan iedereen bedenkingen
naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.
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.

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 Allego 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 op de Kaai te Sluis ter hoogte van het pand Kaai 16 A 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".
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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op de Kaai te Sluis ter hoogte van het pand Kaai 21 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".
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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het parkeerterrein aan het Blauwe Torenpad te Sluis ter hoogte van het pand

Brugstraat 21 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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het parkeerterrein aan de Boelaertstraat ter hoogte van het pand Van der
Sluysstraat 29 te Aardenburg 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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het parkeerterrein aan de Garenmarkt te Sluis ter hoogte van het pand
Smeetoren 10 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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het middenterrein van de Markt te IJzendijke ter hoogte van het pand Markt
16 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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het parkeerterrein aan de Walendijk te Breskens nabij de duinovergang ter
hoogte van het pand Walendijk 9 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 17 oktober 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 de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
In het kader van de overeenkomst tussen de gemeente en Allego 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 op het parkeerterrein aan de Zeedijk te Nieuwvliet-Bad ter hoogte van het pand
Lepelblad 117 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 17 oktober 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.

Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen
De heffingsambtenaar maakt bekend dat hij bij besluit van 10 oktober 2018 een aantal personen heeft
aangewezen om namens hem op te treden bij het vaststellen van de naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen. Het besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit fiscalisten parkeerbelastingen
oktober 2018’ en treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.
Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat
22 te Oostburg. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar.
Inhoudelijke informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling Ondersteuning, tel. 0117
– 457272.
De heffingsambtenaar wnd.,
E. de Cocq

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Baecke-Buysse V.O.F.
Op 13 september 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Baecke-Buysse V.O.F. gelegen aan de Hazewezeling 4 te Eede. Het betreft een melding voor het
plaatsen van een extra opslagloods voor machineberging.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180471.

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






Cadzandseweg te Nieuwvliet voor het bouwen van een nieuwe woning (OV-2018243);
Kruising Sint Jansdijk - Mettenijedijk te Nieuwvliet voor het aanleggen van een drukriool ten
behoeve van Droompark Bad MeerSee (OV-2018244);
Tienhonderdsedijk te Cadzand voor het aansluiten op de riolering van Landgoed Nooren (OV2018245);
Waterdunen te Breskens voor het bouwen van observatiehutten en kijkschermen
(OV2018246);
Nieuwlandseweg 6 te Biervliet voor het bouwen dichter dan twintig meter tot de bestemming
'verkeer' (OV-2018247).

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:
1. Vierhonderdpolderdijk 3A te Cadzand voor het bouwen van een woning, het bouwen van een
garage, het herbestemmen van de oude woning als recreatiewoning en het plaatsen van
zonnepanelen op een stellage, datum verzending besluit: 03-10-2018 (OV-2018136);
2. Spaanse Galeien 85 te Retranchement voor het veranderen van het schuine dak naar een plat
dak ten behoeve van een dakterras, datum verzending besluit: 04-10-2018
(OV-2018196);
3. Sophiaweg 3 te Oostburg voor het bouwen van een opslagloods, datum verzending besluit: 0410-2018 (OV-2018197);
4. Groote Markt 16 te Sluis voor het bouwen van een aanbouw, datum verzending besluit: 04-102018 (OV-2018202);
5. Boulevard de Wielingen 1 te Cadzand voor het renoveren van het bestaande hotel en vervangen
kozijnen, datum verzending besluit: 04-10-2018 (OV-2018203);
6. Buys Ballotstraat 20 te Schoondijke voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw, datum
verzending besluit: 04-10-2018 (OV-2018212);
7. Poon 2 t/m 14 (even) te Breskens voor het bouwen van zeven woningen, datum verzending
besluit: 08-10-2018 (OV-2018162);
8. Kersenlaan 7 te Hoofdplaat voor het intern verbouwen van het hotel, datum verzending besluit:
08-10-2018 (OV-2018179);
9. Nieuwstraat 20 - 22 te Sluis voor het vervangen van de terrasschotten, datum verzending besluit:
08-10-2018 (OV-2018219);
10. Koolsweg 1C te Cadzand voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 09-102018 (OV-2018204);
11. Grote Christoffelstraat 41 te Retranchement voor het vergroten van de woning en het toevoegen
van een berging, datum verzending besluit: 09-10-2018 (OV-2018213).
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:
 Anworpstraat 10 te Sluis voor het slopen van een schuur en verwijderen van asbest uit de te
renoveren woning, datum ontvangst: 26-09-2018 / datum acceptatie: 27-09-2018
(S2-2018102);
 Vierhonderdpolderdijk 3 te Cadzand voor het slopen van een schuur, een stal en een bunker,
datum ontvangst: 11-09-2018 / datum acceptatie: 28-09-2018 (S2-2018103);
 2e Hogendijk 9A te Oostburg voor het verwijderen van 425 vierkante meter golfplaten en twee
stuks stelplaatjes, datum ontvangst: 24-09-2018 / datum acceptatie: 04-10-2018 (S2-2018106).
Oostburg, 17 oktober 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet
milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:
 Maatschap Onderdonck, voor het perceel Oldeweg te Eede, kadastraal bekend onder nummer
ADB I 310 en I 261;
 D'Hont Agro, voor het perceel Noordweg te Groede, kadastraal bekend onder nummer S 1177;
 Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Nieuwlandseweg te Biervliet, kadastraal bekend
onder nummer OBG I 849;
 Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Driewegenweg te Biervliet, kadastraal bekend
onder nummer OBG I 537;
 Maatschap van Gijs-Verkruijsse, voor het perceel Polderstraat te Biervliet, kadastraal bekend
onder nummer OBG I 629;
 Maatschap Onderdonck, voor het perceel Ydewalleweg te Eede, kadastraal bekend onder
nummer OBG G 246;
 A. Minnaert, voor het perceel Brieversweg 26 te Eede, kadastraal bekend onder nummer ADB L
359.
Deze melding, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van vandaag tijdens de openingsuren voor
een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de
gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht
worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.
Oostburg, 17 oktober 2018
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

