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Bekendmaking
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis maakt bekend dat op 17 september 2019 is
vastgesteld het mandaatbesluit RUD Zeeland 2019. Het besluit treedt in werking met ingang van 1
oktober 2019, waarbij op grond van artikel 7, tweede lid, het huidige Mandaatbesluit RUD Zeeland
2014 gemeente Sluis met bijbehorende mandaatlijst per 1 oktober 2019 wordt ingetrokken.
Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de
kosten (leges) verkrijgbaar.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan
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 waarop het bezwaar rust.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van ICS Vermander bvba
Op 9 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
ICS Vermander bvba gelegen aan Wervenweg 20 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-ACT190383.
Melding Activiteitenbesluit milieu van Hotel Eetcafé de Stadspoort
Op 11 september 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Hotel Eetcafé de Stadspoort gelegen aan Kaai 1 in Aardenburg. Het betreft een melding voor het
starten van een hotel met vier kamers en een bijhorend eetcafé.
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-ACT190393.

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 appartementengebouw Pharos Residence met 159 appartementen
en vijf commerciële ruimten
Locatie: Haven Westzijde te Breskens
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 4 november 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Egelantierlaan 32 te Cadzand voor het vervangen van de dakkapel (OV-2019267);
• Walplein (rotonde), Nieuwstraat (rotonde), Oude Kerkstraat (kerkplein), Nieuwstraat (moleneind),
Beestenmarkt, Garenmarkt, Hoogstraat (ter hoogte van woonzorgcentrum Rozenoord) en St.
Annastraat (terrein Gasthof D’Ouwe Schuure) te Sluis voor het plaatsen van
kerstornamenten/verlichting (OV-2019268).
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:
• Westlangeweg te Hoofdplaat voor het graven en afvoeren van grond ten behoeve van de
natuurontwikkeling Inlaag Hoofdplaat, datum verzending besluit: 12-09-2019 (OV-2019204);
• Oesterpad 4 G1 en G2 te Hoofdplaat voor het wijzigen van het gebruik van de gronden voor het
bouwen van een garage, datum verzending besluit: 12-09-2019 (OV-2019217);
• Noorderbruggeweg 5 te Sluis voor het bouwen van een berging, datum verzending besluit: 12-092019 (OV-2019225);
• Handboogstraat 27 te IJzendijke voor het bouwen van een bijgebouw, datum verzending besluit:
12-09-2019 (OV-2019241);
• Haven Westzijde te Breskens voor het kappen van bomen en groenvoorzieningen, kadastraal
bekend gemeente Oostburg sectie EB nummer 2774 en 2909 (gedeeltelijk), datum verzending
besluit: 13-09-2019 (OV-2019190).
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, 25 september 2019
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
• Ontheffing art. 35 D&H voor een foodtruck op de Groote Markt te Sluis in het kader van het
evenement “Groosman Walking Dinner” op dinsdag 24 september 2019, datum besluit: 19
september 2019 (nummer E19.001639).
Standplaatsvergunning
• Vergunning voor het innemen van een standplaats op het Dorpsplein te Schoondijke voor de
verkoop van verse pizza’s voor een zestal vrijdagen, startend op vrijdag 18 oktober 2019 en de
laatste dag op 6 maart 2020, datum verzending besluit: 12 september 2019 (nummer
19.0010393);
• Vergunning voor het innemen van een standplaats op de Markt te IJzendijke voor de verkoop van
verse pizza’s voor een zestal zondagen, startend op zondag 17 november 2019 en de laatste dag
op 5 april 2020, datum verzending besluit: 12 september 2019 (nummer 19.0010394);
• Vergunning voor het innemen van een standplaats op de Groote Markt te Sluis met een foodtruck
voor het verstrekken van etenswaren en zwak-alcoholische drank aan cliënteel van Groosman
Mode in het kader van het evenement “Groosman Walking Dinner” te Sluis op dinsdag 24
september, datum verzending besluit: 19 september 2019 (nummer E19.001639).
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, 25 september 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

