OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 40 2019

Raadscommissie Samenleving/Middelen
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:
•

Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op
dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis.
Voorzitter: mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de commissie-griffier
mevr. Y. van Hurck via 0117 – 457 291 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij
nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien.
Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. 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).

Aankondiging openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sluis houdt op woensdag 9 oktober 2019 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 dinsdag 8 oktober 2019 ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC).

Ontwerp-beleidsnotitie huisvesting tijdelijke werknemers
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening
gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke werknemers' ter inzage
wordt gelegd. Het doel van de beleidsnotitie is het bieden van een kader waarbinnen is aangegeven
op welke wijze wordt meegewerkt aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke
werknemers en in welke omvang en vorm deze huisvesting wordt toegelaten.
De ontwerp-beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’ ligt met ingang van 2 oktober 2019
gedurende zes weken 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.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
indienen over het ontwerpbeleid ‘Huisvesting tijdelijke werknemers’ op de volgende wijze:
•
•

Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27,
4500 AA Oostburg;
Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft of mevrouw C.
Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website
kenbaar te maken.

Ontwerp-beleidsnotitie verplaatsen bouwtitels in het buitengebied
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening
gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beleidsnotitie ‘Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied' ter
inzage wordt gelegd. Het doel van de beleidsnotitie is het bieden van een kader waarbinnen is
aangegeven op welke wijze wordt meegewerkt aan de verplaatsing van bouwtitels in het
buitengebied.
De ontwerp-beleidsnotitie ‘Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied’ ligt met ingang van 2 oktober
2019 gedurende zes weken 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.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
indienen over het ontwerpbeleid ‘Verplaatsen bouwtitels in het buitengebied’ op de volgende wijze:
•
•

Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27,
4500 AA Oostburg;
Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene
telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website
kenbaar te maken.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van de heer De Maat
Op 19 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
de heer De Maat voor de locatie gelegen aan Philipsweg 1 in Waterlandkerkje. Het betreft een
melding voor het vervangen van een propaantank.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190411.
Melding Activiteitenbesluit milieu van WRL SERVICE
Op 19 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van WRL
SERVICE gelegen aan Wervenweg 3 in Eede. Het betreft een melding voor het starten van een
garagebedrijf.
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-ACT190415.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Platteweg 4 te Retranchement voor het bouwen van een woning (OV-2019269);
• Cadzandseweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning op het perceel
kadastraal bekend OBG, sectie EN nummer 1363 (OV-2019270);

• Christiaansenstraat 15 te Aardenburg voor het gedeeltelijk gebruiken van de woning als B&B (drie
kamers) (OV-2019271);
• Zandertje 2 te Breskens voor het uitbreiden van de woning (OV-2019272);
• Industrieweg 6 te Sluis voor het bouwen van een loods met opslagunits (OV-2019273);
• Groote Boomdijk te Sint Kruis voor het kappen van 1100 populieren (OV-2019274);
• Boulevard 1 te Breskens voor het splitsen van de bovenwoning (OV-2019275);
• Cadzandseweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning op het perceel
kadastraal bekend OBG sectie EN nummer 1373 (OV-2019276).
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:
• T F Blankenstraat 10 te Breskens voor het uitbreiden van de woning en het verhogen van het dak,
datum verzending besluit: 19-09-2019 (OV-2019185);
• Akkerweg 1 te Zuidzande voor het renoveren en vergroten van de woning en de schuur, datum
verzending besluit: 19-09-2019 (OV-2019231);
• Dorpstraat 4 te Retranchement voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 1909-2019 (OV-2019254);
• Ketelaarstraat 8 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de woning, datum verzending besluit:
19-09-2019 (OV-2019260);
• Lange Heerenstraat 87 te Schoondijke voor het plaatsen van drie woonunits voor de tijdelijke
huisvesting van seizoensarbeiders voor maximaal drie maanden per jaar, datum verzending
besluit: 25-09-2019 (OV-2019240);
• hoek Havenstraat-Dijkeputten te Hoofdplaat voor het plaatsen van een klokkenstoel bij het
herdenkingsmonument 40-45, datum verzending besluit: 25-09-2019 (OV-2019261).
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 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, 2 oktober 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

