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Donderdag 6 juni 2019

GEMEENTE THOLEN

WEEK23

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag
tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur, donderdag van
18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 93: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt
bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 - 66 83 50.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur zijn wij
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de raadsvergadering op donderdag 20 juni
2019 om 19:30 uur:
• Voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van
SaBeWa Zeeland en een zienswijze in te dienen. Voorstel om
kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023.
• Voorstel om het college toestemming te verlenen tot het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant
• Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het
begrotingsjaar 2019 en het hieruit voortvloeiend nadelig
incidenteel resultaat ad € 143.995 voor zover mogelijk ten
laste te laten komen van het begrotingssaldo ad € 1.313
en het overige deel ad € 142.682 te onttrekken aan de post
onvoorzien.
• Voorstel tot besluitvorming over de jaarstukken 2018, de
ontwerpbegroting 2020 en het Actieprogramma 2019-2023
van de Regio West Brabant en het Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019-2023 van REWIN.
• Voorstel tot besluitvorming met betrekking tot jaarstukken
2018, 2e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van
de Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel tot intrekking van de Verordening op het gebruik
van de gemeentelijke sportterreinen.
• Voorstel tot indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2020-2023 ICT Samenwerking West-Brabant-West.
• Voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van
Zeeuwse Muziekschool; Een zienswijze in te dienen luidende
niet in te stemmen met de voorliggende concept-begroting
2020 en deze alsnog vast te stellen binnen de kaders van de
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VZG-richtlijnen. Kennis te nemen van de meerjarenraming
2021-2023 en hierover een zienswijze in te dienen luidende
vóór 1 december 2019 een plan van aanpak te overleggen
ten einde te komen tot een sluitende meerjarenraming.
Voorstel om ten aanzien van de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio een
zienswijze in te dienen.
Voorstel om kennis te nemen van de begroting GGD en
zienswijze aan de GGD kenbaar te maken.
Voorstel om in te stemmen met bijgevoegde gewijzigde gemeenschappelijke regeling van GGD Zeeland.
Integraal voorstel jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en meerjarenprogrammabegroting 2020-2023
van RBL/RMC Oosterschelderegio.
Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2018 de 1e
t/m 5e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting
2020 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze in te
dienen. Bij de programma rapportage per 1 september a.s.
de hieruit voortvloeiende mutaties voor 2019 te verwerken.
Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen.
Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp
van de begroting 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
en kennis te nemen van het Jaarverslag en Jaarrekening
2018 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.

Gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis te Tholen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Kijk voor uitgebreide
informatie op onze website.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Philips van Dorpstraat 9:
het isoleren en bekleden gevel garage en bijkeuken (ontvangen op 20 mei 2019).
• Poortvliet – Gaaswijck: het bouwen van een
woning (ontvangen op 25 mei 2019)
• Sint Philipsland – Sluisweg 8c t/m 8f: het
gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van 4 woningen
(ontvangen op 22 mei 2019).
• Sint-Annaland – Ring 36: het uitbreiden van
een woning (ontvangen op 16 mei 2019)
• Sint-Annaland – Zeilkast: het bouwen van
een woning (ontvangen op 20 mei 2019)
• Sint-Annaland – Spinnaker: het bouwen van
een woning (ontvangen op 23 mei 2019)
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 4: het
plaatsen van een overkapping (ontvangen
op 16 mei 2019)
• Tholen – Ten Ankerweg 108: het plaatsen van
een tijdelijke woonunit (verlengen instandhoudingstermijn) (ontvangen op 19 mei
2019).
• Tholen – Ambachtsweg 9: het uitbreiden van
een bedrijfsgebouw (ontvangen op 24 mei
2019).
• Tholen – Slikkenburg 2: het wijzigen van

de voorgevel garage (ontvangen op 21 mei
2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet – Stoofstraat 48: het verbouwen
van een schuur tot dagbesteding (verzonden
op 24 mei 2019)
• Sint-Maartensdijk – Bleekveldweg 2: het
bouwen van een overkapping (verzonden op
27 mei 2019)
• Tholen – Grindweg 30: het vergroten van een
woning (verzonden op 27 mei 2019).

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
Luijsterrijk gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is
het bijbehorende beeldkwaliteitsplan Luijsterrijk ongewijzigd vastgesteld.

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Reserveringen gymzaal en/of sportzaal
seizoen 2019/2020
• Fotowedstrijd Gemeente Tholen en Stichting Tholen Beter Bekend
• Opening Postcafé Sint-Annaland vanaf 4
juni iedere dinsdagmiddag
• Regiobureau Zeeland van Start
• Tholen succesvol aangesloten op bronhoudersportaal Basisregistratie Ondergrond (BRO)
• Wijziging inzameling afval 10 juni (Tweede
Pinksterdag)
• Evenementen overzicht juni

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS EN
MILIEUSTRAAT
In verband met Tweede Pinksterdag is het
gemeentehuis op 10 juni gesloten. Via de
website www.tholen.nl kunt u zaken regelen
zoals: melding geboorte, melding overlijden,
aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook
rijbewijzen en reisdocumenten kunnen gedeeltelijk digitaal aangevraagd worden. Voor
verdere vragen kunt u dinsdag 11 juni vanaf
09.00 uur weer bij ons terecht.
De milieustraat is op Tweede Pinksterdag
gesloten.

