OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 3 2019

Commissievergadering Ruimte / Algemeen Bestuur
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat:
•

er een raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op
dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 uur
in de raadzaal van het Belfort te Sluis
voorzitter: de heer R.P. Evers

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffier van de
commissie, mevrouw M. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.
De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij
nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website.
De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien.
Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Hiervoor kunt u eventueel
gebruikmaken van de computers 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).

Aankondiging weg te slepen aanhangwagen
Aan de Traverse te Groede, op het parkeerterrein van de begraafplaats, staat een aanhangwagen
zonder kenteken. Dit is in strijd met het artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Sluis (APV). Op grond van dit artikel is het verboden om zonder vergunning een openbare plaats
anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan.
De eigenaar van bovengenoemd voertuig kan niet worden achterhaald. Wij roepen de eigenaar of
houder van dit voertuig op om zich binnen één week na publicatie van deze bekendmaking bij ons te
melden.
Na deze week zal het voertuig op grond van artikel 125 Gemeentewet en art. 5:21 e.v. van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) met toepassing van spoedeisende bestuursdwang weggesleept
en op gemeentelijk terrein geplaatst worden. Opslag ervan zal gedurende maximaal dertien weken
plaatsvinden.
Binnen deze termijn kan de eigenaar van dit voertuig zich bij het Klanten Contact Centrum melden en
het voertuig, na betaling van de kosten die met het toepassen van bestuursdwang verband houden,
meenemen. Na deze termijn zal het voertuig worden verkocht, dan wel vernietigd.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Verkruijsse A.
Op 2 januari 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Verkruijsse A. gelegen aan Scherpbierseweg 13 in Groede. Het betreft een melding voor het
veranderen van het bedrijf.

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-ACT190007.

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

•
•
•

T F Blankenstraat 10 te Breskens voor het gewijzigd uitvoeren van BA-2008004 voor het
uitbreiden van de woning met twee slaapkamers. De wijziging betreft het plaatsen van een
dakkapel; het maken van een raamopening; het vervangen van de raamkozijnen; het bouwen
van een dakopbouw en het plaatsen van een erfafscheiding (OV-2018324);
Schuitvlotstraat 42 te Groede voor het uitbreiden van de woning (OV-2018325);
Kanaalweg 8 te Retranchement voor het vergroten van het restaurant (OV-2018326);
Prinses Irenestraat 18 te Schoondijke voor het bouwen van een multifunctioneel centrum (OV2018327).

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.
Bouwbesluit
Ontvangen sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn
ontvangen en geaccepteerd voor:
•
•
•
•
•

Zwartepolderweg 1 te Cadzand voor het slopen van een sanitairgebouw, datum ontvangst: 1012-2018 / datum acceptatie: 20-12-2018 (S2-2018146);
Mauritsweg 10 A te IJzendijke voor het slopen van een schuurtje, datum ontvangst: 11-12-2018 /
datum acceptatie: 20-12-2018 (S2-2018147);
Dorpsstraat 10 te Hoofdplaat voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum
ontvangst: 13-12-2018 / datum acceptatie: 20-12-2018 (S2-2018150);
Bogaardstraat 1 te Aardenburg voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, datum
ontvangst: 12-12-2018 / datum acceptatie: 20-12-2018 (S2-2018151);
Kerkstraat 2 te IJzendijke voor het slopen van een schuur en het verwijderen van asbest, datum
ontvangst: 12-12-2018 / datum acceptatie: 31-12-2018 (S2-2018148).

Oostburg, 16 januari 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:
Evenementen:
e
• Vergunning voor het houden van de 28 Mammoet halve marathon te Cadzand-Bad op 3
februari 2019, datum verzending besluit: 19 december 2018 (nummer 18.0018323);
• Vergunning voor het houden van het Schuurbal te Aardenburg op 11 januari 2019, datum
verzending besluit: 21 december 2018 (nummer 18.0018623).

Drank- en Horecawet
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens het Schuurbal te Aardenburg op
11 januari 2019, datum verzending besluit: 21 december 2018 (nummer 18.0018604).
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 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.
Oostburg, 16 januari 2019
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