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Geachte omwonenden,  

 

Allereerst wensen wij u  een gelukkig, gezond en vooral een rustig 2021 toe. Maar 

helaas is er eerst nog werk aan de winkel.                                                    

Binnenkort komt het ontwerp bestemmingplan voor de Euregiotuinen 6 weken ter 

inzage.  Wanneer dit ter inzage ligt, wordt gepubliceerd in het Zeeuws Vlaams 

Advertentieblad en op de site van de gemeente Sluis. U kunt zich ook eenvoudig 

gratis aanmelden op de site www.overheid.nl. U wordt dan via uw mail op de 

hoogte gehouden van publicaties van de overheid. U heeft dus 6 weken het recht 

om de plannen te bekijken op het gemeentehuis. Bent u voor de plannen dan hoeft 

u niets te ondernemen. Heeft u wel uw bedenkingen dan kunt u deze door middel 

van *zienswijzen aan de gemeente duidelijk maken. Na 6 weken wordt er een 

definitief besluit genomen, waarbij er eventueel met alle indiende zienswijzen 

rekening wordt gehouden. Wordt er met uw zienswijze geen rekening gehouden 

dan kunt u, als het bestemmingsplan definitief is, bezwaar indienen. Als u geen 

zienswijze heeft ingediend kunt u geen bezwaar meer indienen. Met andere 

woorden: nu niet piepen straks niet klagen. 

 

* Wat is een zienswijze? 

Niets anders dan reactie op het ontwerp bestemmingsplan met daarin vermeld waar 

u tegen bent en waarom u ertegen bent. Deze reactie moet binnen bovengenoemde 

6 weken naar de gemeente worden gestuurd.  

  

Hoe dien ik een zienswijze in ? 

Via uw rechtsbijstandverzekering maar u kunt ook zelf een (handgeschreven) brief 

richten aan de gemeenteraad van de gemeente Sluis. Een voorbeeldbrief vindt u op 

onze site www.euregiotuinenvoorons.com of u kunt op Google zoeken met de 

zoekcode “voorbeeld brief zienswijze”. Wilt u meer weten dan kunt u contact 



opnemen via telefoonnummer 06-42584930 (Jeannette de Rooij) of  06-45264448 

(José van Zuilekom) of via ons emailadres euregiotuinenvoorons@outlook.com 

Uw zienswijze(s) bevat(ten) in ieder geval: uw naam en adres, de datum, uw 

handtekening, uw bezwaren met motivering, het dossiernummer en de naam van 

het besluit (dit wordt vermeld bij de bekendmaking dat het bestemmingsplan ter 

inzage ligt). 

De Stichting Euregiotuinen laat zijn zienswijzen indienen door een advocaat die 

wordt betaald met donaties. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. Daarnaast 

wordt door diverse omwonenden zelfstandig actie ondernomen via hun 

rechtsbijstandverzekering of op eigen initiatief. Zoals u begrijpt is het aantal 

ingediende zienswijzen mede maatgevend voor de tegenstand die we kunnen 

bieden.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Stichting Euregiotuinen voor ons 

 

                                                                           


