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Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit Milieu van Happy Days Diner
Op 20 september 2017 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van
Happy Days Diner gelegen aan Nieuwstraat 9 in Sluis. Het betreft een melding voor de start
in 2015 van het restaurant Happy Days Diner.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096. De melding is geregistreerd onder nummer MACT170526.
Melding Activiteitenbesluit Milieu van Verbeke Bakkerijservice
Op 13 november 2017 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu
ontvangen van Verbeke Bakkerijservice gelegen aan Wervenweg 10 in Eede. Het betreft
een melding voor de uitbreiding van de bestaande loods.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096. De melding is geregistreerd onder nummer MACT170621.

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:
 Vergunning voor het houden van de Internationale Zwinstedenloop op 18 maart 2018,
datum verzending besluit: 18 december 2017 (nummer 17.0018190).
Tegen een besluit tot het 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.

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







Boulevard de Wielingen in Cadzand voor het plaatsen van een keerdam ten behoeve
van het strandbalkon (OV-2017282);
Sint Jansdijk 8A in Nieuwvliet voor het plaatsen van 42 bouwwerken voor recreatief
nachtverblijf (OV-2017285);
Papenmuts, kavel 22, in IJzendijke voor het bouwen van een woning (OV-2017286);
Boulevard de Wielingen 2 in Cadzand voor het plaatsen van een terras van
hardhouten delen omgeven door transparante balkonschermen (OV-2017287);
Sint Bavodijk 10 in Nieuwvliet voor het krijgen van toestemming voor het huisvesten
van maximaal 10 medewerkers in de woning (OV-2017288);
Rijksweg 14 in Breskens voor het afscheiden van één van de bestaande loodsen en
het maken van een eigen toegang (OV-2017289).

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:



Zwinstraat 24A in Retranchement voor het uitbaten c.q. bouwen van een frituur voor
een periode van 9 jaar, datum verzending besluit: 20-12-2017 (OV-2017249);
Badhuisweg 58 in Cadzand voor het wijzigen van de gevel, datum verzending besluit:
20-12-2017 (OV-2017252).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een
afspraak maken via telefoonnummer: 0117 - 457 000 of via 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 sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:



Lange Heerenstraat 87 in Schoondijke voor het verwijderen van de aanwezige asbest
van het dak van de wagenberging/werkplaats, datum ontvangst: 04-12-2017 / datum
acceptatie: 19-12-2017 (S2-2017147);
Braamdijk 20 in Retranchement voor het verwijderen van de asbesthoudende
materialen van de berging, datum ontvangst: 08-12-2017 / datum acceptatie: 19-122017 (S2-2017148).

Algemene plaatselijke verordening
Ontvangen melding uitrit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat volgens hoofdstuk 2, afdeling 5,
art. 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende melding is ontvangen en
geaccepteerd voor:


Peurssensstraat 55 in Aardenburg voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst:
17-02-2017 / datum acceptatie: 12-12-2017 (UI-2017003).
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