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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de
Gemeentewet, bekend dat zij op 19 december 2019 het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren januari
2020’ hebben vastgesteld. Dit besluit omvat de aanwijzing van plaats, tijdstip en wijze van betaald
parkeren in de gemeente Sluis.
Het besluit ligt voor een ieder 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 via het telefoonnummer 0117-457132.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de
Gemeentewet, bekend dat de raad van de gemeente Sluis in zijn vergadering van 19 december 2019
heeft vastgesteld:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening reclamebelasting Oostburg 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening watertoeristenbelasting 2020

De besluiten liggen voor een ieder 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 – 457132.
De besluiten treden in werking op 1 januari 2020.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de
Gemeentewet, bekend dat zij op 19 december 2019 de ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Sluis
2013’ hebben ingetrokken.

Het intrekkingsbesluit ligt voor een ieder 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 via het telefoonnummer 0117-457132.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Vaststelling van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis 2020
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van
17 december 2019 hebben besloten om het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Sluis
2020 vast te stellen.
In dit Besluit zijn de beleidsregels voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Sluis voor
2020 vastgelegd. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd als gevolg van veranderende
Rijksregelingen en indexatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en ligt voor iedereen, gedurende vier
weken tijdens openingstijden, ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te
Oostburg. Inhoudelijke informatie kan worden verkregen bij de heer R. Schriemer, via
telefoonnummer 140117.

Definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen op het parkeerterrein Monnikenstraat te Groede
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende
verkeersmaatregel nemen.
In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2emissie en verbetering luchtkwaliteit) 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.
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 verkeersbesluit.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 16 oktober 2019. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
Rekening houdende met het bovengenoemde stellen wij een parkeerverbod in op twee
parkeervakken op het parkeerterrein aan de Monnikenstraat te Groede en wordt er een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen gerealiseerd. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende
elektrische voertuigen worden geparkeerd.
De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst:
“uitsluitend ladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop
aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze
intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in
eerste instantie door één vak in te richten, zijnde het vak aan de buitenkant. Dit vereist géén
onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede
vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Eén en
ander zoals bij dit besluit behorende en ter inzage liggende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 23 december 2019 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 kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Definitief verkeersbesluit inzake het instellen van een parkeerverbod voor niet-elektrische
voertuigen op de parkeerstrook aan de Sint Bavodijk te Nieuwvliet
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende
verkeersmaatregel nemen.
In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2emissie en verbetering luchtkwaliteit) 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.
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 verkeersbesluit.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 16 oktober 2019. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
Rekening houdende met het bovengenoemde stellen wij een parkeerverbod in op twee
parkeervakken op de parkeerstrook langs de Sint Bavodijk te Nieuwvliet en wordt er een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen gerealiseerd. Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende
elektrische voertuigen worden geparkeerd.
De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst:
“uitsluitend ladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop
aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden. Onze
intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in
eerste instantie door één vak in te richten, zijnde het vak aan de buitenkant. Dit vereist géén
onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede
vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht. Eén en
ander zoals bij dit besluit behorende en ter inzage liggende situatietekening is aangegeven.
Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 23 december 2019 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 kan schriftelijk beroep worden ingesteld. Dit moet worden gericht aan de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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 : starten van een mini-camping met 7 standplaatsen op voormalig agrarisch terrein
Locatie: Provincialeweg 17 A te Groede
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 januari 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 : aanleg van kabels door middel van open ontgraving en enkele persingen
Locatie: Duinweg te Retranchement
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 februari 2020.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Amuzee
Op 17 december 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Amuzee gelegen aan Boulevard de Wielingen 41 in Cadzand. Het betreft een melding voor het
starten van een restaurant.
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-ACT190554.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Ravotra B.V.
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op 12 december 2019 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is,
hebben ontvangen van Ravotra B.V. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een
voerkeuken en het plaatsen van zes voersilo’s. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op
verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de
aanvraag worden afgewacht.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van
Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat
geregistreerd onder nummer W-AOV190585/00234638.

Bekendmaking
De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis maken
bekend dat zij, ieder voor wat betreft hun eigen bevoegdheden, de heer C. den Hartog aanwijzen als
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de
naleving van wet- en regelgeving en de op grond van artikel 149 Gemeentewet vastgestelde
verordeningen, voor zover de burgemeester respectievelijk het college is aangewezen als bevoegd
gezag.

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

 Turkeije 15 te Waterlandkerkje voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage
(OV-2019338);
 Slikkenburgseweg 5 te Breskens voor het bouwen van een woning en het kappen van negen
populieren (OV-2019339);
 Wachtsluis 1 te Retranchement voor het bouwen van een sanitair-gebouw voor de camping (OV2019341);
 Ringdijk te Nieuwvliet voor het verwijderen en aanleggen van de waterleiding van kruispunt
Scherpbierseweg naar Sint Bavodijk (OV-2019342).
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:
 Dorpsplein 12 en 13 te Zuidzande voor het verbouwen van het hotel door het herindelen van de
ruimtes, het plaatsen van een dakkapel en het maken van een loggia, datum verzending besluit:
13-12-2019 (OV-2019293);
 Boulevard de Wielingen 49 te Cadzand voor het verbouwen van de torenkamer tot een
hotelsuite, datum verzending besluit: 18-12-2019 (OV-2019297);
 Kapellestraat 16 te Sluis voor het vervangen/aanpassen van de indeling van de gevelkozijnen
van de winkelunit en het plaatsen van handelsreclame, datum verzending besluit: 19-12-2019
(OV-2019303);
 Nieuwstraat 66 A, 66 B1 en 66 B2 te Sluis voor het opsplitsen van de bedrijfsloods en het
gedeeltelijk wijzigen van de gevel van de bedrijfsloods, datum verzending besluit: 19-12-2019
(OV-2019300).
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.
Bouwbesluit
Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:
 Oranjedijk 11 te IJzendijke voor het geheel slopen van de woning en garage ten behoeve van de
vervangende nieuwbouw, datum ontvangst: 27-11-2019 / datum acceptatie: 09-12-2019 (S22019130);
 Boulevard de Wielingen 44 D te Cadzand voor het slopen van het bestaande VVV-kantoor,
datum ontvangst: 12-11-2019 / datum acceptatie: 09-12-2019 (S2-2019132).
Oostburg, 23 december 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Het intern verbouwen van de woning op het adres Koninginnestraat 18 te IJzendijke
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het intern
verbouwen van de woning, zijnde een monument, op het adres Koninginnestraat 18 te IJzendijke.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
27 december 2019 gedurende 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 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. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden
ingebracht.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

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 diverse activiteiten in het kader van het Carnaval
Aardenburg in de periode van vrijdag 21 februari tot en met 25 februari 2020, datum verzending
besluit: 17 december 2019 (nummer 19.0083820);
 Een vergunning voor het houden van de 29e Mammoet halve marathon te Cadzand-Bad op
zondag 2 februari 2020, datum verzending besluit: 17 december 2019 (nummer 19.0083821).
Overige vergunningen
 Ontheffing geluid o.g.v. art. 4:6 van de APV, voor het gebruikmaken van geluidsapparatuur bij de
schaatsbaan in de kern Sluis i.v.m. live-muziekoptredens, datum verzending besluit: 29-11-2019
(nummer 19.0083180).
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, 23 december 2019

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

