	
  

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 18 2019

Bekendmaking voor het nemen van een definitief verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij de volgende
verkeersmaatregel nemen.
Ongeveer halverwege Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad, ter hoogte van het pand nummer 19
ligt een pad wat doorgang biedt tot bovenaan de duinen. Dit pad is met name bedoeld voor en in
gebruik door voetgangers en fietsers. Er wordt op de stroken langs het voorste gedeelte van het pad
(zijde Boulevard de Wielingen) met motorvoertuigen geparkeerd. Ook wordt er met brommers over
het pad gereden. Het deels verharde pad is vrij smal en niet geschikt voor motorvoertuigen.
Momenteel is vanaf de zijde van de Boulevard de Wielingen slecht zichtbaar dat het pad toegankelijk
is voor fietsers en voetgangers. Het pad is een voor openbaar verkeer openstaande weg in de zin van
de Wegenverkeerswet 1994. Het pad wordt tevens door de hulpdiensten dan wel
onderhoudspersoneel gebruikt.
Als gevolg van de geparkeerde voertuigen en het gebruik van het pad door bromfietsen komen de
verkeersbelangen, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet in het geding. In het belang
van de verkeersveiligheid, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, stellen wij een
verbod voor motorvoertuigen in.
Het verbod wordt aangeduid door middel van de verkeersborden volgens model C 12 en
C 13 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990). Eén en ander bij dit
besluit behorende en ter inzage liggende situatietekening is aangegeven.
Met betrekking tot deze verkeersmaatregel is een voorgenomen verkeersbesluit ingesteld. Dit is
gepubliceerd op 10 oktober 2018. Tijdens de terinzagelegging is hiertegen een zienswijze ingediend.
De argumenten van de zienswijze hebben niet geleid tot het aanpassen of intrekking van het
voorgenomen verkeersbesluit. Rekening houdend met het voorgaande gaan wij nu over tot het
definitief instellen van het verkeersbesluit.
Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 1 mei 2019 zes weken ter
inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien
elke werkdag tijdens de openingstijden. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk
bezwaren worden ingediend. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan
Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Anterieure overeenkomst bouwplan Grote Beer Oostburg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 18 april 2019 een
overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van het perceel kadastraal bekend
gemeente Oostburg, sectie E, nummer 3786. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld
in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met
ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

	
  

	
  
Anterieure overeenkomst bouwplan Pereweg Sint Kruis
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 18 april 2019 een
overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend
gemeente Aardenburg, sectie N, nummers 606 en 669. Deze overeenkomst is een overeenkomst
zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening. Een zakelijke beschrijving van de
overeenkomst ligt met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens
openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

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 : gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning OV-2018066 voor het bouwen van
een
centrumgebouw. Op de eerste verdieping worden verblijfsruimten gerealiseerd in plaats van opslag
Locatie: Baanstpoldersedijk 1 te Nieuwvliet
De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle benodigde adviezen zijn ontvangen. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juni 2019.

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

Dokter Broodmanstraat 8 te Breskens voor het vergroten van de woning (OV-2019121);
Havenstraat/Dijkeputten nabij Spuikom te Hoofdplaat voor het plaatsen van een klokkenstoel bij
het herdenkingsmonument 40-45 (OV-2019123);
Garenmarkt 7 te Sluis voor het plaatsen van een rolluik ten behoeve van een automatenwinkel
(OV-2019124);
Heilleweg 21 te Sluis voor het bouwen van twee woningen en het verbouwen van een schuur tot
woning (OV-2019125).

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:
•

•
•

•

	
  

Zeedijk 24 te Nieuwvliet voor het gewijzigd uitvoeren van het bouwen van een centrumgebouw
(OV-2017300): verandering kapvorm diensthof, smallere dakvensters en lichtstraten, vervallen
van de overkapping Noord, bergingen van begane grond worden verplaatst naar de verdieping,
gewijzigde indeling kleedkamer, Koos kids area en technische ruimte én veranderen hoogte van
het zwembadgebouw met 30cm, datum verzending besluit:17-04-2019 (OV-2019068);
Walplein te Sluis voor het aanleggen van een nutsvoorziening, datum verzending besluit: 17-042019 (OV-2019072);
Kokersweg 4A te Zuidzande voor het vestigen van een Nieuwe Economische Drager, namelijk
het realiseren van een groepsaccommodatie in de bestaande schuur, datum verzending besluit:
23-04-2019 (OV-2019073);
Burchtstraat 20 te Oostburg voor het herindelen van het hotel, datum verzending besluit: 24-042019 (OV-2019044).

	
  
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 0117-457000 of via 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:
•
•

Knokkertweg 4 te Cadzand voor het verwijderen van de asbesthoudende daken van de schuur en
kapschuur, datum ontvangst: 26-02-2019 / datum acceptatie: 12-04-2019 (S2-2019029);
Haven Westzijde 4, 8 en 10 en Middenhavendam 9 te Breskens voor het slopen van
opslagloodsen en kantoor, datum ontvangst: 20-03-2019 / datum acceptatie: 16-04-2019 (S22019032).

Oostburg, 1 mei 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het brandveilig
gebruik van tien recreatiewoningen (14 persoons) op de adressen Duinzicht 1 tot en met 10 te
Cadzand.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 mei
2019 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te
Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag tijdens openingstijden.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis,
Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden
ingebracht.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

	
  

	
  
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
• Een vergunning voor het houden van diverse activiteiten in het kader van de viering van
Koningsdag Breskens op zaterdag 27 april 2019, datum verzending besluit: 11 april 2019
(nummer 19.0005099);
• Een vergunning voor het houden van diverse activiteiten in het kader van de viering van
Koningsdag Zuidzande op zaterdag 27 april 2019, datum verzending besluit: 11 april 2019
(nummer 19.0005103);
• Een vergunning voor het houden van de jaarlijkse Paardentrekwedstrijd te Eede op 8, 9 en 10 juni
2019, datum verzending besluit: 18 april 2019 (nummer 19.0005331);
Drank- en Horecawet
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens Koningsdag Breskens op zaterdag 27
april 2019, datum verzending besluit: 11 april 2019 (nummer 19.0005100);
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens Koningsdag Zuidzande op zaterdag 27
april 2019, datum verzending besluit: 11 april 2019 (nummer 19.0005102);
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet tijdens de jaarlijkse Paardentrekwedstrijden
(voorjaarskermis) te Eede op 8, 9 en 10 juni 2019, datum verzending besluit: 18 april 2019
(nummer 19.0005316);
• Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet en een tijdelijke uitbreiding van het terras
tijdens de rommelmarkt op 11 mei en de rommelmarkt/braderie op 15 juni 2019 te Aardenburg,
datum verzending besluit: 18 april 2019 (nummer 19.0005321).
Overige vergunningen
•
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 van 13 juli tot en met 21 juli 2019
op het terrein van de Tennisvereniging De Boskreek, Oude Rijksweg 24 te Breskens, datum
verzending besluit: 18 april 2019 (nummer: 19.0005323).
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, 1 mei 2019
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe Dienstverlening,
J.B. de Graaf

	
  

	
  

Kennisgeving ontwerp 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, voornemens zijn de locatie op
de parking van de sportvelden aan de Tragel te Schoondijke aan te wijzen als voorgenomen locatie
voor het plaatsen van een glas- en textielcontainer.
Het ontwerpbesluit met voorgenomen situatietekening ligt met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes
weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn
in te zien elke werkdag tijdens openingstijden.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen door belanghebbenden schriftelijk zienswijzen
worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan
Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. In deze periode kunnen ook
mondelinge zienswijzen worden ingebracht.
Oostburg, 1 mei 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Namens dezen,
Hoofd afdeling Beleid en Beheer,
K. Sanderse

	
  

