OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 19 2018

Besluitvormende raadsvergadering
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op
donderdag 17 mei 2018 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis
een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.
De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via
www.gemeentesluis.nl/bis. Hiervoor kunt u eventueel gebruikmaken van de internetcomputers 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.
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
mr. M.M.D. Vermue

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 belang van de doorstroming van het verkeer, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid
van de weg zijn zij voornemens om een parkeerschijfzone in te stellen op het nieuw aangelegde
parkeerterrein nabij de ingang van de Zouterik te Nieuwvliet.
Door de herinrichting van de openbare ruimte is een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein van het
aldaar gevestigde verhuurbureau komen te vervallen. De klanten van dit verhuurbureau kunnen nu
terecht op het nieuwe parkeerterrein. Hiermee blijft de parkeerdruk op het kruispunt
Zouterik/Heggerank door geparkeerde voertuigen van vakantiegangers op wisseldagen tot een
minimum beperkt.
Op het nieuwe parkeerterrein zal een parkeerduur gelden voor maximaal een half uur, op alle dagen,
gedurende het hele jaar. Hierdoor zal een hogere omloopsnelheid ontstaan in het gebruik van de
parkeervakken door voertuigen van huurders.
De parkeerschijfzone zal worden aangeduid door de plaatsing van de verkeersborden E-10zb
(ingaand) en E-11ze (uitgaand) van Bijlage I van het R.V.V.-1990, als ook d.m.v. het aanbrengen van
een blauwe belijning op het parkeerterrein. Een en ander zoals op de bijbehorende situatietekening is
aangegeven.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn elke
werkdag tijdens de openingstijden in te zien. De stukken staan ook vermeld op de gemeentelijke
website: www.gemeentesluis.nl.
Tijdens de periode van ter inzage legging 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.

Bekendmaking van een voornemen tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden
van de Koolsweg te Cadzand-Dorp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
De Koolsweg te Cadzand-dorp is een aantal jaar geleden heringericht. Er is toen onder meer ook een
voetpad aangelegd aan de oneven kant over bijna de volle lengte van de straat. Wanneer langs de
kant van het voetpad wordt geparkeerd en ook aan de andere zijde (ter hoogte van de Prinsestraat
2A en Koolsweg 2 tot en met 2B), kan verkeer maar moeizaam passeren. Landbouwverkeer gebruikt
deze route ook en ondervindt veel hinder van de geparkeerde voertuigen waarbij er met het passeren
een reële kans op schade bestaat.
Vooraf is een tijdelijke verkeersmaatregel (inhoudende een parkeerverbod aan de oneven zijde)
toegepast en is gedurende enkele maanden nagegaan of dit de verkeerssituatie zou verbeteren. Dit
bleek te werken alleen was de doorgang voor het landbouwverkeer nog te beperkt toegankelijk en is
geadviseerd om het parkeerverbod te laten gelden voor beide zijden van de straat. Bovendien heeft
een parkeerverbod in de vorm van het aanbrengen van gele onderbroken strepen de voorkeur.
In deze uitvoering zal ons inziens hierdoor de doorgang voor het verkeer aanzienlijk worden verbeterd
en de veiligheid van de weggebruiker worden bevorderd.
De verkeersmaatregel wordt 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.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 gedurende zes
weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien. De stukken staan ook vermeld op
www.gemeentesluis.nl.
Tijdens de periode van ter inzage legging 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 tot het instellen van een parkeerverbod aan
de zuidzijde van de markt te Groede
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de
volgende verkeersmaatregel te nemen.
Nabij het kruispunt Markt / Schuitvlotstraat aan de zuidzijde van de Markt te Groede wordt regelmatig
geparkeerd. Dit belemmert de doorgang voor het (auto)verkeer van en naar de Noordstraat en de
Ellenstraat aldaar in behoorlijke mate. Het fysiek aanpassen van dit weggedeelte biedt echter geen
oplossing omdat dan de draaicirkel niet meer kan worden behaald.
Door het instellen van een parkeerverbod in de vorm van het plaatsen van twee verkeersborden
volgens model E-01 en een verkeersbord volgens model E-01 met onderbord OB-502 van Bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) zal ons inziens de
doorgang worden verbeterd en gewaarborgd.
De verkeersmaatregel wordt ingesteld vanwege de instandhouding van de weg, de doorstroming van
het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 gedurende zes
weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken
zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien. De stukken staan ook vermeld op
www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de periode van ter inzage legging 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 R. Surewaard
Op 20 april 2018 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van de heer
R. Surewaard voor de inrichting gelegen aan Traverse 18 A in Groede.
Het betreft een melding voor het starten van cafetaria 'De Zagerij'.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51204154.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT180252.

Conceptgedoogbeschikking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken het volgende bekend.
In hun vergadering van 24 april 2018 maakten zij hun voornemen bekend om de heer C. Fondse,
eigenaar/exploitant van de HA-10 Zeelandia (gelegen in de Handelshaven te Breskens) een
gedoogbeschikking te verlenen voor de activiteiten die hij op die boot verricht, zoals het roken en
verkopen van vis en vis- en schaaldierproducten.
Het concept van de gedoogbeschikking ligt ter inzage tijdens de openingsuren bij het Klanten Contact
Centrum (KCC) van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Burgemeester en wethouders stellen belanghebbenden in de gelegenheid om binnen vier weken na
de dag van publicatie (bij voorkeur schriftelijk) hun zienswijze op het voornemen kenbaar te maken.

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:

•
•

Evenementen:
Een vergunning voor het houden van een rommelmarkt/braderie te Oostburg op 30 juni en 1
september 2018, datum verzending besluit: 26 april 2018 (nummer 18.0005891);
Een vergunning voor het houden van 5 Beach Party's op 18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus 2018,
datum verzending: 26 april 2018 (nummer 18.0005878);
Tegen een besluit tot het verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende 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.

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
J.B. de Graaf

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

Heilleweg 7 te Sluis voor het bouwen van een aanbouw aan de woning (OV-2018098);
Christoffelstraat 16 te Zuidzande voor het kappen van een boom (OV-2018099);
hoek Kaai 31/Kaaipoort te Aardenburg voor het plaatsen van een ACS monument (OV-2018100);
Neringweg 2 te Oostburg voor het verbouwen van het bedrijfspand (OV-2018101);
Noordstraat 4A te Retranchement voor het plaatsen van een garage/carport (OV-2018102);
Tragelweg 2 te Oostburg voor het verbouwen en wijzigen van de entree; het plaatsen van een
schuifhek en het plaatsen van een reclamebord (OV-2018104).
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:

•
•
•
•
•
•

Deltahoek 13 te Breskens voor het renoveren van de gevel van de bedrijfshal, datum verzending
besluit: 26-04-2018 (OV-2018048);
Spuiplein 7 te Breskens voor het geheel vervangen van de terrasoverkapping, datum verzending
besluit: 26-04-2018 (OV-2018062);
Papenmuts 19 te IJzendijke voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 30-04-2018
(OV-2018037);
Rijksweg 17 te Groede voor het wijzigen van de huidige bestemming naar wonen, datum verzending
besluit: 30-04-2018 (OV-2018069);
Boulevard 38 en 38A te Breskens voor het legaliseren van de bestaande toegang tot de woning,
datum verzending besluit: 02-05-2018 (OV-2017301);
Westelijke Dwarsweg 4 en 4B te Hoofdplaat voor het bouwen van een woning, datum verzending
besluit: 02-05-2018 (OV-2018067).
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 0117-457 000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.
Tegen een besluit tot het 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 sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmelding is ontvangen
en geaccepteerd voor:
•

Zandstraat 3 te Sluis voor het verwijderen van de asbesthoudende daken van de schuren en 0,5 m³
aan losstaande asbesthoudende golfplaten, datum ontvangst: 09-04-2018 / datum acceptatie: 26-042018 (S2-2018048).
Algemene plaatselijke verordening
Ontvangen melding uitrit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgens hoofdstuk 2, afdeling 5, art.
2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende melding is ontvangen en geaccepteerd
voor:

•

Grotendam 5 te Oostburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 19-03-2018 / datum
acceptatie: 17-04-2018 (UI-2018007).
Oostburg, 9 mei 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
F.M.L. Lauret, wnd. secretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

