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Raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur
De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de:

•

Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op
dinsdag 17 september 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 deze
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).

Voorontwerp bestemmingsplan 'Parking Retranchement, Sluis'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis
bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Parking Retranchement, Sluis' ter inzage wordt
gelegd. Op de hoek van de Knokkeweg en Kanaalweg te Retranchement wordt een parking
aangelegd.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken
voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat
22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en
de
landelijke
website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(identificatienummer:
NL.IMRO.1714.bpparkingrment-VO01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het
indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw V.
Dekker via telefoonnummer 140117.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Adantra Transport
Op 30 juli 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van Adantra
Transport gelegen aan Ambachtsweg 2 in Eede. Het betreft een melding voor het veranderen van het
bedrijf.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190339.

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 : rooien bomen gemeente Sluis
Locatie: Braamdijk (Retranchement), Kruisdijk (Sluis), Loodijk (Zuidzande) en Tragel Oost
(Schoondijke)
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nog niet ontvangen hebben van alle adviezen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 oktober 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 : plaatsen van een pinbox op het parkeerterrein tegenover Kaai 42 te Sluis
Locatie: tegenover Kaai 42 te Sluis
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 18 oktober 2019.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Deltahoek te Breskens, kadastraal bekend onder Oostburg sectie L nummer 2312, voor het
realiseren van een zonneweide (OV-2019255);
• Tragel Oost te Schoondijke, kadastraal bekend onder Oostburg sectie L nummer 2276, voor het
realiseren van een zonneweide (OV-2019256);
• Burgemeester v Zuijenstr 29 te Breskens voor het vergroten van de woning (OV-2019257);
• Driewegenweg 19 te Biervliet voor het bouwen van een schuur (OV-2019258);
• Kruithuisstraat, kavel 19, te IJzendijke voor het bouwen van een garage en deze verlengen voor
de uitbreiding van de woonkamer (OV-2019259);
• Ketelaarstraat 8 te Waterlandkerkje voor het vergroten van de woning (OV-2019260);
• Hoek Havenstraat-Dijkeputten te Hoofdplaat voor het plaatsen van een klokkenstoel bij het
herdenkingsmonument 40-45 (OV-2019261).
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:

• Grote Christoffelstraat 22 te Retranchement voor het uitbreiden van de recreatiewoning door een
aanbouw aan de zijkant, het vervangen van de schuifpui, het weghalen van de dragende
binnenmuur en het weghalen van de schoorsteen, datum verzending besluit: 28-08-2019 (OV2019216);
• 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, datum verzending besluit: 02-092019 (OV-2019194);
• Zuidwal 9 te Oostburg voor het kappen van een zieke kastanjeboom, datum verzending besluit:
04-09-2019 (OV-2019226).
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, 11 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:
Evenementen
e
• Voor het houden van de 2 Halve Triathlon te Sluis op zaterdag 7 september 2019, datum
verzending besluit: 28 augustus 2019 (nummer 19.009947);
e
• Voor het houden van de 21 Zwintriatlon op woensdag 4 september 2019, datum verzending
besluit: 28 augustus 2019 (nummer 19.0009946).
Drank- en Horecawet
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de Kermis Cadzand op 7 september
2019, datum verzending besluit: 29 augustus 2019 (nummer 19.0010015);
• Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens Farmers got talent op 15 september
2019, datum verzending besluit: 3 september 2019 (nummer 19.0010108).
Standplaatsvergunning
• Een vergunning o.g.v. art. 5:18 APV voor het plaatsen van een “foodtruck” in het kader van het 30jarig bestaan van de Kookwinkel gevestigd Brouwerijstraat 4, Oostburg op 28 september 2019,
datum verzending besluit: 28-8-2019 (nummer 19.0009922).

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, 11 september 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

