	
  

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 29 2019

Bekendmaking mandaatbesluit asbesttaken
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis maakt bekend dat op 9 juli 2019 is
vastgesteld een wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Sluis van 19/12/13,
gepubliceerd in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad d.d. 08-01-2014. De wijziging is noodzakelijk
omdat de RUD de asbesttaken voor de gemeente Sluis zal uitvoeren. Het besluit treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking.
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.

Wijziging Visiedocument 'Krachtig Verbonden'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
27 juni 2019 heeft besloten de vereveningsregeling, als opgenomen in hoofdstuk 8 van het
Visiedocument Krachtig Verbonden, te wijzigen. Het Visiedocument is een structuurvisie op grond van
artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening.
Het besluit luidt:
1. De heffing als vernoemd in hoofdstuk 8 van het Visiedocument Krachtig Verbonden en welke
betrekking heeft op het toevoegen van woningen zonder sloop van een bestaande woning te
bepalen op een bedrag variërende tussen 0 en 25.000 euro, residueel te bepalen.
2. De heffing voor de toevoeging van minder dan vijf woningen te bepalen op 0 euro.
U kunt het hiervoor genoemde besluit vanaf vandaag inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.
De wijziging van het Visiedocument Krachtig Verbonden treedt in werking op de dag na deze
publicatie.

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 : geheel vernieuwen van het strandpaviljoen 'De Zeemeeuw'
Locatie: Duinweg 4 te Retranchement
De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle benodigde adviezen zijn ontvangen. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 augustus 2019.

	
  

	
  

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 : kappen van 43 populieren
Locatie: Papenpoldersedijk te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 september 2019.

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 planten en verwijderen van bomen of andere opgaande beplanting
Locatie: Margarethaweg 2 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2019.

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 : kappen van 45 houtopstanden
Locatie: Haven Westzijde Breskens
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 september 2019.

Melding Activiteitenbesluit milieu van Strandpaviljoen De Zeemeeuw
Op 8 juli 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Strandpaviljoen De Zeemeeuw gelegen aan Duinweg 4 in Retranchement. Het betreft een melding
voor opnieuw bouwen en gebruiken van het strandpaviljoen.
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-ACT190321.

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

	
  

	
  
• Voorstraat 56 te Groede voor het vergroten van de woning (OV-2019207);
• Ledelplein 17 te Oostburg voor het vervangen van de kozijnen (OV-2019208);
• Havenstraat 15 te Hoofdplaat voor het herbouwen van de woning (OV-2019213).
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:
• Lange Wolstraat 6 te Sluis voor het plaatsen van twee markiezen en belettering met betrekking tot
de handelsnaam aan de voorzijde van het handelspand, datum verzending besluit: 05-07-2019
(OV-2019184);
• Het Heem 77 te Breskens voor het isoleren van het bestaande dak, het plaatsen van dakkapellen,
het bouwen van een loungeruimte en het aanpassen van de voorgevel, datum verzending besluit:
08-07-2019 (OV-2019137);
• Biezenstraat 12 te Eede voor het verbouwen van de woning, datum verzending besluit: 08-072019 (OV-2019166);
• Lange Heerenstraat 52 te Schoondijke voor het vervangen van de dakbedekking van de schuur,
datum verzending besluit: 08-07-2019 (OV-2019197);
• Ringlaan 4 te Breskens voor het bouwen van 41 zorgappartementen, datum verzending besluit:
10-07-2019 (OV-2019127).
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:
• Haven 43 te Aardenburg voor het verwijderen van asbest platen, datum ontvangst: 27-05-2019 /
datum acceptatie: 02-07-2019 (S2-2019096);
• Slikkenburgseweg 5 te Breskens voor het volledig slopen van de woning, datum ontvangst: 07-062019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019075);
• Dorpsstraat 63 en 65 te Schoondijke voor het deels slopen van de woningen, datum ontvangst:
19-06-2019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019089);
• Biezenstraat 21 te Eede voor het verwijderen van het asbest dak, golfplaten en nokstukken van de
schuur, datum ontvangst: 20-06-2019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019090);
• Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje voor het slopen van de schuur-berging naast de woning, datum
ontvangst: 21-06-2019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019091);
• Graafjansdijk 3 te Sluis voor het verwijderen van het asbesthoudend dak inclusief nokvorsten van
de schuur, datum ontvangst: 25-06-2019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019092);

	
  

	
  
• Sint Bavodijk 1 te Nieuwvliet voor het slopen van de aanbouw aan de woning en de betonvloer,
datum ontvangst: 25-06-2019 / datum acceptatie: 08-07-2019 (S2-2019093).
Algemene plaatselijke verordening
Ontvangen melding uitrit
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende melding is ontvangen en
geaccepteerd voor:
• Scheidingstraat 22 te Eede voor het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst: 01-04-2019 /
datum acceptatie: 21-06-2019 (UI-2019010).
Oostburg, 17 juli 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Besluit straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat met inachtneming van de Algemene wet
bestuursrecht is besloten om de straatnaam “Haven Westzijde” voor het weggedeelte vanaf de dijk tot
richting de Westerschelde in te trekken en de nieuwe weg voor het project met de drie woontorens te
benoemen als openbare ruimte en de naam “Westhavendam” te Breskens toe te kennen.
Het besluit en de bijbehorende tekening liggen met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Oostburg, 17 juli 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
P.P.M. Ploegaert MPM, locoburgemeester

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
• Voor het houden van Eede Kermis / Jungle Fever te Eede in de periode van 6 t/m 8 september
2019, datum verzending besluit: 5 juli 2019 (nummer 19.00083000);
• Voor het houden van Tractor Pulling te Cadzand op zaterdag 20 juli 2019, datum verzending
besluit: 10 juli 2019 (nummer 19.0008526).
Drank- en Horecawet
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en tijdelijke uitbreiding van het terras tijdens
de Avondmarkten op 23 en 30 juli 2019, 6 en 13 augustus 2019:
o Groote Markt 17, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008209);
o Nieuwstraat 51, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008207);
o Oude Kerkstraat 17, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008208);
o Groote Markt 19, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008210);
o Groote Markt 18, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008211);
o Kaai 8, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008212);
o Nieuwstraat 35, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008213);
o Kapellestraat 8, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008051);

	
  

	
  

•
•

o Kaai 6, datum verzending besluit: 3 juli 2019 (nummer 19.0008050).
Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Tractor Pulling te Cadzand
op 20 juli 2019, datum verzending besluit: 9 juli 2019 (nummer 19.0008472);
Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de rommelmarkt te
Retranchement op 24 juli 2019, datum verzending besluit: 9 juli 2019 (nummer 19.0008469).

Overige vergunningen
• Vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen aan de Krulbolclub Molenzicht voor een loterij
ten bate van de organisatie van de Tiekse Krulbolfeesten, datum verzending besluit: 4 juli 2019
(nummer 19.0008270);
• Ontheffing op grond van artikel 4:18, lid 3, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het
plaatsen van tenten en het laten overnachten van bezoekers in de periode van 11 tot en met 19
augustus 2019 op het voetbalveld van AVC Aardenburg, datum verzending besluit: 9 juli 2019
(nummer 19.0008470).
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, 17 juli 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

	
  

