	
  

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 28 2019

Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis maakt bekend, dat bij zijn besluit van 2 juli
2019 is vastgesteld het "Mandaatbesluit collegebevoegdheden zomer 2019". Op basis van dit besluit
wordt aan bestuurders gedurende de zomerperiode waarin geen collegevergaderingen plaatsvinden,
mandaat en machtiging verleend, zodat toch besluiten kunnen worden genomen in die situaties dat
uitstel van besluitvorming onwenselijk is.
Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de
kosten (leges) verkrijgbaar.

Aanwijzingsbesluit loco-secretaris
Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis heeft, in zijn vergadering van 2 juli 2019, op
grond van artikel 106 Gemeentewet de heer P.H.J. Katsman aangewezen als loco-secretaris. De
loco-secretaris neemt de functie van gemeentesecretaris waar bij verhindering of ontstentenis.
Het aanwijzingsbesluit van 8 november 2016 wordt door dit nieuwe aanwijzingsbesluit ingetrokken.

Openbare kennisgeving verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis:
dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder en
overlast, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, overgegaan wordt tot het
instellen van een parkeerverbod nabij de woning St. Jacobstraat 10 te Sluis.
De verkeersmaatregel zal worden gerealiseerd door het aanbrengen van een verkeersbord
volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (R.V.V.), model E 6,
met een onderbord waarop het kenteken van het betreffende voertuig komt te staan en een
markering van het weggedeelte, nabij de woning St. Jacobstraat 10 te Sluis.
De inwerkingtreding van het besluit is bepaald op de dag nadat een termijn van zes weken, na
de dag van deze openbare kennisgeving, is verstreken.
Binnen zes weken kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend.
De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en 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.
Tevens kan door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten
als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien dient een afschrift van het bezwaarschrift
te worden overlegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

	
  

	
  

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 populieren
Locatie: Olmendijk 1 te Hoofdplaat
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 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 : inrichten van een terras voor Pine House (ontbijtzaal) Strandhotel
Locatie: Boulevard de Wielingen 49 bedr te Cadzand
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 15 augustus 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Kaai 17 te Sluis voor het plaatsen van een dakkapel, het metselen van een nieuwe voorgevel
inclusief het vervangen van de bestaande ramen en voordeur (OV-2019194);
• Kaai 1 te Aardenburg voor het wijzigen van twee appartementen naar vier kamers ten behoeve
van het hotel (OV-2019199);
• Matthiasweg 2 te Waterlandkerkje voor het uitbreiden en renoveren van de woning (OV-2019200);
• Tegenover Kaai 42 te Sluis voor het plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein (OV-2019201);
• Cadzandseweg ongenummerd te Nieuwvliet voor het bouwen van een woning op het kadastraal
perceel gemeente Oostburg sectie EN nummer 1361 (OV-2019202);
• Vlamingpolderweg 14 te Cadzand voor het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden ten behoeve
van het bouwproject Faro Greenpark Cadzand (OV-2019203);
• Westlangeweg te Hoofdplaat voor het graven en afvoeren van grond ten behoeve van PASmaatregel 412 (natuurontwikkeling) inlaat Hoofdplaat (OV-2019204);
• Heilleweg 16 te Sluis voor het bouwen van een landhuis (OV-2019205);
• Draaibrugseweg 10 te Aardenburg voor het bouwen van een bijgebouw voor verkoopautomaten
(OV-2019206).
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 1 A 211 te Hoofdplaat voor het bouwen van een garage-berging, datum verzending
besluit: 27-06-2019 (OV-2019169);
• Heggerank 52 te Nieuwvliet voor het uitbreiden van de recreatiewoning, datum verzending besluit:
27-06-2019 (OV-2019170);
• Transportweg 10 te Oostburg voor het vergroten van een bedrijfsgebouw, datum verzending
besluit: 01-07-2019 (OV-2019128);
• Brieversweg 30 te Eede voor het plaatsen van een tijdelijke woning, datum verzending besluit: 0307-2019 (OV-2019140);
• Dorpsstraat 16 te Retranchement voor het uitbreiden van het kerkgebouw, datum verzending
besluit: 03-07-2019 (OV-2019143).
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:
• Provincialeweg 9 te Groede voor het vervangen van het dak, datum ontvangst: 06-06-2019 /
datum acceptatie: 26-06-2019 (S2-2019073);
• Goedleven 15 te Waterlandkerkje voor het verwijderen van de dakleien en hulpstukken van de
woning, datum ontvangst: 11-06-2019 / datum acceptatie: 26-06-2019 (S2-2019083);
• Van der Slikkestraat 21 te Schoondijke voor het verwijderen van het asbesthoudend golfplaten dak
en goot van de garage, datum ontvangst: 11-06-2019 / datum acceptatie: 26-06-2019 (S22019084);
• Molenweg 3 A te Zuidzande voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en
rookgasafvoerpijp van het dak van de schuur en restanten plaatmateriaal op het terrein, datum
ontvangst: 17-06-2019 / datum acceptatie: 26-06-2019 (S2-2019085);
• Noorddijk 3 te Cadzand voor het saneren van de asbesthoudende materialen conform
asbestinventarisatierapport, datum ontvangst: 17-06-2019 / datum acceptatie: 26-06-2019 (S22019086);
• Kruisdijkweg 4 te Groede voor het verwijderen van ac-golfplaten van de schuur en direct
aangrenzende ruimtes, datum ontvangst: 23-05-2019 / datum acceptatie: 27-06-2019 (S22019070).
Oostburg, 10 juli 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

	
  

	
  
Kennisgeving aanwijzingsbesluit
Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis
Glas- en textielcontainer te Schoondijke
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij op grond van het
bepaalde in de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Sluis, op 2 juli 2019 besloten hebben
de locatie op de parking van de sportvelden aan de Tragel te Schoondijke, aan te wijzen als locatie
voor het plaatsen van een glas- en textielcontainer.
Het besluit met luchtfoto van de situatie ligt met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien
op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 13.00 uur, op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur en
op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan
bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd
te worden.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij 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
overgelegd. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 10 juli 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
wnd. Hoofd afdeling Beleid en Beheer,
P.H.J. Katsman

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 het evenement WeitjeRock te IJzendijke op zaterdag 27 juli 2019, datum
verzending besluit: 26 juni 2019 (nummer 19.0007957).
Drank- en Horecawet
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het evenement WeitjeRock te IJzendijke
op zaterdag 27 juli 2019, datum verzending besluit: 26 juni 2019 (nummer 19.0007957).
Overige vergunningen
• Ontheffing geluid o.g.v. art. 4:6 van de APV, voor het gebruikmaken van geluidsapparatuur tijdens
het evenement WeitjeRock te IJzendijke op zaterdag 27 juli 2019, datum verzending besluit: 26
juni 2019 (nummer 19.0007957).
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, 10 juli 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

	
  

