OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 2 2020
Raadscommissie Ruimte/AB
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

•

Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op
dinsdag 14 januari 2020 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis
voorzitter: de heer R.P. Evers.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van de
commissie, mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@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).
Bekendmaking Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Sluis 2020
Het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij, ieder voor
zover zij bevoegd zijn, hebben besloten om het Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke
Verordening Sluis 2020 vast te stellen (verder: aanwijzingsbesluit).
Ter uitvoering van de volgende artikelen uit de APV worden in dit aanwijzingsbesluit de volgende
aanwijzingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artikel 1:1 (Definities);
artikel 2:6 (Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen);
artikel 2:42 (Plakken en kladden);
artikel 2:48 (Verboden drankgebruik);
artikel 2:57 (Loslopende honden);
artikel 2:66 (Bedelarij);
artikel 4:2 (Aanwijzing collectieve festiviteiten inclusief eindtijden);
artikel 5:3 (Te koop aanbieden van voertuigen);
artikel 5:8 (Parkeren van grote voertuigen);
artikel 5:13 (Inzameling van geld of goederen);
artikel 5:15 (Ventverbod);
artikel 5:38 (Activiteiten en voorwerpen op het strand);
artikel 5:39 (Zwemverbod);
artikel 5:42 (Vaartuigen in zee).

Alle voorafgaande aan dit aanwijzingsbesluit genomen aanwijzingsbesluiten op basis van APV's van
de gemeente Sluis en/of haar rechtsvoorgangers komen van rechtswege te vervallen.

Dit besluit is op 31 december 2019 gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Externe Dienstverlening.
Bekendmaking diverse verordeningen en beleidsregels
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat zij in hun vergadering van 26 november
2019 en de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2019 hebben besloten tot het
vaststellen van:

•
•
•

de Marktverordening gemeente Sluis 2020;
Marktreglement Sluis 2020;
Instructie marktmeester gemeente Sluis 2020.

en tot het intrekken van:

•
•
•

de Marktverordening gemeente Sluis 2016;
de Instructie marktmeester 2016;
het Inrichtingsplan 2016.

De nieuwe regelingen zijn vanaf 1 januari 2020 van kracht en zijn voor iedereen tijdens de
openingsuren tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn de (gewijzigde) verordeningen op 31 december 2019
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Dienstverlening.
Bekendmaking subsidieregeling gemeente Sluis 2020
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020
ter inzage wordt gelegd.
In de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020 zijn de subsidiegrondslagen en -criteria per programma
en speerpunt opgenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de relevante doelstellingen, de activiteiten
die in aanmerking komen voor subsidie, de organisaties die in aanmerking komen voor subsidie, de
hoogte van de subsidie per activiteit, nadere voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen,
het subsidieplafond en de wijze van verdeling.
Vanaf 9 januari 2020 ligt de Subsidieregeling gemeente Sluis 2020 voor iedereen tijdens
openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens
kunt u de stukken raadplegen via de website van de gemeente Sluis, www.gemeentesluis.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Schram, via telefoonnummer 0117457000.
Anterieure overeenkomst bouwplan Oostburgsestraat ong. te Zuidzande en Diomedeweg 2 te
Retranchement
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 16 december 2019 een
overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend
gemeente Oostburg, sectie T, nummers 1741 en 1743 gedeeltelijk en het perceel kadastraal bekend
gemeente Sluis sectie L nummer 1044. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang
van 9 januari 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

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 het viscentrum met daarin vismijn, museum, restaurant en winkels
Locatie: Haven Westzijde te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 februari 2020.
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 loods en het plaatsen van een erfafscheiding
Locatie: Watervlietseweg 2 te IJzendijke
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 februari 2020.
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 : verbouwen van de bestaande schuur met garage tot logiesgebouw
Locatie: Kokersweg 4 B te Zuidzande
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 februari 2020.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Gebied rondom de wallen van Sluis voor het kappen en herplanten van 154 bomen tussen de
Zuiddijk en de Nieuwstraat én aan de Hoogstraat (OV-2019329);
• Nummer Eén ongenummerd te Hoofplaat, kadastraal bekend Oostburg sectie L nummer 2324,
voor het bouwen van een woning (OV-2019343);
• Philips van Kleefstraat 43 te Breskens voor het plaatsen van een dakkapel (OV-2019344);
• Vlamingpolderweg te Cadzand voor het aanleggen van een voetpad (OV-2019345);
• Locatie op het strand te Cadzand, Nieuwvliet en het Zwin voor het plaatsen van een strandpost
(OV-2019346).
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:
• Kroonwijksingel te Oostburg voor het plaatsen van een mussentil en een vleermuizenpaalkast op
de groenstrook op de hoek van de Kroonwijksingel en Noordwal en een vleermuizenpaalkast op
de groenstrook in de Stadhouderslaan, datum verzending besluit: 19-12-2019 (OV-2019285);
• Molenweg 11 te Zuidzande voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 24-122019 (OV-2019284).
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, 8 januari 2020
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 Carnavalsoptocht te Aardenburg
op 22 februari 2020, datum verzending besluit: 17 december 2019 (nummer 19.0083818);
• een Drank- en Horecavergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 59, 4511 AP
Breskens, datum verzending besluit: 11 december 2019 (19.0083717).
Exploitatievergunning
• Een Exploitatievergunning voor de uitoefening horecabedrijf, Spuiplein 59, 4511 AP Breskens,
datum verzending besluit: 11 december 2019 (19.0083718).
Overige vergunningen
• Een vergunning op grond van de Wet op Kansspelen voor een loterij ten bate van de
Visserijfeesten Breskens, datum verzending besluit: 5 december 2019 (nummer 19.0083450).
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, 8 januari 2020
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

