OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2018

Raadscommissies op dinsdag 6 en woensdag 7 februari


Raadscommissie Samenleving/Middelen
dinsdag 6 februari 2018 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis;
voorzitter: de heer J.A. Quaak
Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de
griffier van de commissie, de heer M. Cijsouw, tel. 0117 - 457 300, e-mail
MCijsouw@gemeentesluis.nl.



Raadscommissie Ruimte/Algemeen Bestuur
woensdag 7 februari 2018 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis;
voorzitter: de heer C.J. Almekinders
Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de
waarnemend griffier van de commissie, de heer P. Claeijs, tel. 0117 - 457 129, e-mail
PClaeijs@gemeentesluis.nl.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken
via www.gemeentesluis.nl/vergaderstukken. Hiervoor kunt u eventueel gebruikmaken van de
internetcomputer 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).

Informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst vervalt
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de geplande openbare
informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst op donderdag 15 februari 2018 vervalt
wegens het ontbreken van agendapunten.

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Sluis 2018
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 2018 vast te stellen (verder: aanwijzingsbesluit).
Ter uitvoering van de volgende artikelen uit de APV worden in dit aanwijzingsbesluit
aanwijzingen gedaan:

 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 2:58 (Verontreiniging door paarden);
 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 5:42 (Waterscooters e.d.);
 artikel 5:46 (Vliegeren, kitesurfen en voortbewegen met vliegers, hanggliders en
dergelijke).
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 wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op
de eerste dag na bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van
de Gemeentewet, bekend dat zij op 30 januari 2018 het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren
februari 2018’ hebben vastgesteld.
Het besluit ligt voor iedereen 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 - 457 272.
Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op artikel 8.41, vierde lid van de Wet
milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn ingediend voor tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest door:
-

M. Verbrugge, voor het perceel Appelstraat te St. Kruis, kadastraal bekend onder
nummer ADB O 728;
M. Verbrugge, voor het perceel Turkeijeweg te Waterlandkerkje, kadastraal bekend
onder nummer OBG N 1511;
Mts. van Hal-Buijsen, voor het perceel Gravenweg te St. Kruis, kadastraal bekend
onder nummer ADB N 329;
P.H.A. de Rijcke, voor het perceel Plaatweg te Sluis, kadastraal bekend onder
nummer SLU O 344;
R. Focke, voor het perceel Heilleweg te Sluis, kadastraal bekend onder nummer SLU
O 411;
A.J. Voogdt, voor het perceel Koolswegje te Cadzand, kadastraal bekend onder

-

nummer OBG W 254;
P.H. Sturtewagen, voor het perceel Rijksweg te Eede, kadastraal bekend onder
nummer ADB F 500;
D. Heinsdijk, voor het perceel Oldenweg te Eede, kadastraal bekend onder nummer
ADB I 346;
P. Risseeuw, voor het perceel Retranchementseweg te Cadzand, kadastraal bekend
onder nummer OBG W 1143;
P. Risseeuw, voor het perceel Retranchementseweg te Cadzand, kadastraal bekend
onder nummer OBG W 611;
Mts. G. en C. van Parijs, voor het perceel Hazewegeling te Eede, kadastraal bekend
onder nummer I 288 en I 289.

Deze melding met bijbehorende stukken ligt vanaf vandaag gedurende zes weken voor
iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de
gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Het is niet mogelijk om tegen deze melding bezwaar in te dienen. Er kan wel een klacht
worden neergelegd bij een vermeende overtreding van de voorschriften.

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






Jokweg 2 te Aardenburg voor het bouwen van een woning (OV-2018015);
Lange Strinkweg 1A te Cadzand voor het plaatsen van een fietsopstappunt op de
Strandparking (OV-2018016);
Maaidijk te Oostburg voor het verbouwen van de waterzuivering (OV-2018017);
Spuiplein ongenummerd te Breskens voor het bouwen van een broodjeszaak tegen
het bestaande winkelcentrum ter plaatse van huisnummer 57 (OV-2018018);
Baanstpoldersedijk 1 te Nieuwvliet voor het bouwen van een opslagloods (OV2018020).

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:
1.
2.
3.

4.

Sint Jansdijk 8A te Nieuwvliet voor het landschappelijk inpassen van het terrein,
datum besluit: 26-01-2018 (OV-2017266);
Schoneveld 1 te Breskens voor het landschappelijk inpassen van het recreatieterrein,
datum besluit: 26-01-2018 (OV-2017270);
Kruithuisstraat 20 t/m 46 (even), Kruithuisstraat 43 t/m 67 (oneven) te IJzendijke voor
het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2014284 en UV-2014323,
datum verzending besluit: 26-01-2018 (OV-2017277);
Savooyaardsweg 10 te IJzendijke voor het uitbreiden van de woningen en het
bouwen binnen een afstand van 20 meter tot de bestemming verkeer, datum
verzending besluit: 31-01-2018 (OV-2017263);

5.

6.

Schoneveld 1 te Breskens voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van
het plaatsen van 23 chalets (type Cube L) en het afwijken van de toegestane
goothoogte met maximaal 10% tot een maximale hoogte van 3,3 meter, datum
verzending besluit: 31-01-2018 (OV-2017269);
Sint Jansdijk 8A te Nieuwvliet voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van het plaatsen van 42 chalets (type Cube Maximaal) en het afwijken van de
toegestane goothoogte met maximaal 10% tot een maximale hoogte van 3,3 meter,
datum verzending besluit: 31-01-2018 (OV-2017285).

Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een
afspraak maken via telefoonnummer 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.
Tegen de besluiten genoemd onder 1, 2 ,5 en 6 kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van publicatie 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.

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 het vergroten van het bedrijfspand op de locatie St. Annastraat 84 te Sluis.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog ontbreken van adviezen. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 maart 2018.


Voor het aanleggen van een strandje op de locatie ten noorden van de kern van
Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K nummers 635 en 1414.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het volgende: op het bovengenoemd perceel
rust de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 1, zoals vastgelegd in artikel 34 e.v. van
het bestemmingsplan Buitengebied. Om te kunnen toetsen of de werkzaamheden
toelaatbaar zijn is advies gevraagd aan de archeologisch deskundige. Het resultaat van dit
onderzoek is niet voor 22 januari 2018 beschikbaar. Door dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 5 maart 2018.

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 op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet voor het verstrekken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens het concert van muziekvereniging "Geduld
Overwint" op 21 april 2018 in het jeugdgebouw aan Koninginnestraat 3 te IJzendijke,
datum verzending besluit: 25 januari 2018 (nummer 18.0000979).
Overige vergunningen
 Ontheffing op grond van artikel 4.15c APV voor het gebruikmaken van
detectieapparatuur voor één jaar, datum verzending besluit: 29 januari 2018
(nummer 17.0017365).
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.

Bekendmaking derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend, dat de gemeenteraad van Sluis in
zijn vergadering van 25 januari 2018 heeft besloten tot het vaststellen van de derde wijziging
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Sluis (APV Sluis).
De derde wijziging van de APV Sluis is van kracht sinds 31 januari 2017 en ligt voor
iedereen tijdens openingstijden kosteloos ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. Kopieën zijn tegen betaling van kosten (leges) verkrijgbaar.
Daarnaast is de tweede wijziging van de APV Sluis op 30 januari 2018 gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Externe dienstverlening.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van bistro De Buurman
Op 20 december 2017 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu
ontvangen van bistro De Buurman gelegen aan Spuiplein 25 in Breskens. Het betreft een
melding voor het starten van een bistro.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51208096. De melding is geregistreerd onder nummer MACT170678.
Oostburg, 7 februari 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
F.M.L. Lauret, wnd. secretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

