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Iedere werkdag geopend
Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop. In de middag
hal van gemeentehuis geopend, dienstverlening alleen
op afspraak van 12.30 - 16.30 uur. Het maken van een
afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch.

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 86: 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.

Avondopenstelling burgerzaken:
donderdag 18.00 - 20.00 uur

gemeente Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
SABEWA ZEELAND VERSTUURT
BELASTINGAANSLAGEN 2016

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
WMO ADVIESRAAD

Alle huishoudens in de gemeente Tholen ontvangen eind februari hun belastingaanslag
van Sabewa Zeeland. De aanslag bestaat uit de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Op de aanslag staat één totaalbedrag vermeld. Er wordt toegelicht hoe
dit bedrag tot stand is gekomen. Dus welke bedragen afkomstig zijn van de gemeente
en welke van waterschap Scheldestromen.

Op donderdag 3 maart 2016 van 13.30 uur tot 15.30 uur vindt in Sport- en gemeenschapscentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk een voorlichtingsbijeenkomst plaats
voor mantelzorgers over de veranderingen in de zorg. Om te weten te hoe de mantelzorgers deze veranderingen ervaren, wil de Wmo adviesraad graag in gesprek komen
met hen. De leden van de Wmo advies nodigen alle mantelzorgers van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.

Betaling in termijnen
Wie kiest voor automatische incasso, betaalt in negen termijnen. De afschrijving gebeurt
aan het eind van de maand, met een start in maart. Dat betekent dat eind 2016 het hele
bedrag is verrekend. Wie wil blijven betalen per acceptgiro, betaalt het totaalbedrag in
twee termijnen.
Informatie
Heeft u vragen over uw belastingaanslag? Veel algemene informatie is beschikbaar op
www.sabewazeeland.nl. U kunt ook contact opnemen via de online contactformulieren.
Vanwege verwachte drukte, breidt Sabewa Zeeland de telefonische bereikbaarheid tijdelijk uit. U kunt bellen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, telefoonnummer 088
999 5800.

VRIJWILLIGERSACTIE NL DOET
Op 11 en 12 maart 2016 zal de landelijke vrijwilligersactie NL Doet weer plaatsvinden.
Ook in de gemeente Tholen zal hier weer aandacht aan besteed worden. Onder meer
door de burgemeester en de wethouders Harmsen, Hoek en Hommel. Zij zullen op 12
maart bij verschillende organisaties als vrijwilliger aan de slag gaan. Heeft u nog een
klus te klaren en bent u nog op zoek naar vrijwilligers of vrijwilligerswerk? Meld u dan
aan voor de klussen die vermeld staan op www.nldoet.nl.

EVENEMENTEN KALENDER - MAART 2016
Onderstaand kunt u de ons bekende evenementen, collectes en overige verkopingen zien. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de
afdeling Publiekszaken. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 14 0166.
Schriftelijke reacties kunt u zenden aan gemeente Tholen, afdeling Publiekszaken,
Postbus 51, 4690 AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM 					DATUM
Après Ski Party - Vrienden van Siem Stichting
Plaats: De Wellevaete te Sint-Annaland
4 en 5 maart 2016
Dance Event - Stichting Tholen 650 jaar
Plaats: Sport- en Gemeenschapscentrum
De Meulvliet te Tholen
12 maart 2016
Collecte Amnesty International
13 maart tot 19 maart 2016
Voorjaarskermis - B. Mobron
Plaats: Parkeerterrein Havenplateau te Tholen
16 maart t/m 19 maart 2016
Wielerronde van Oud-Vossemeer –
Wieler Comité Ronde van Oud-Vossemeer
19 maart 2016
Wielerbal
Plaats: Café de Hoop te Oud-Vossemeer
19 maart 2016
Dropping - Stichting Tholen 650 jaar
Plaats: vanuit Sport- en Gemeenschapscentrum
De Meulvliet te Tholen
19 maart 2016
Collecte reumafonds
20 maart tot 26 maart 2016
Collecte van Comité Woord en Daad
28 maart t/m 2 april

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 10 maart om 19.30 uur
houdt de gemeenteraad van Tholen een
openbare vergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis te Tholen.
Agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
•	
Motie gemeente Steenbergen over inspraak kerncentrale Doel.
Bespreekstukken
• Voorstel om in te stemmen met het ontwerp van het Meerjarenbeleidsplan 20162019 van de Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel tot vaststelling van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Tholen.
• Voorstel om:
1. in te stemmen met de optie om ten			 minste 10% meer statushouders te
			 vestigen dan de wettelijke taakstelling
			 eventueel in de vorm van het gemeen			 telijk versnellingsarrangement;
2. de vestiging van een asielzoekerscen			 trum niet te ondersteunen.
• Voorstel tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging 2016 gemeente Tholen.
• Voorstel om:
1. in te stemmen met de kadernota 2017
			 van het SWVO en daarbij op te merken

			
			
			
			
2.
			
			
			
			
			
			

dat rekening moet worden gehouden
met een in 2014 doorgevoerde bezuiniging van € 7.000 op het programma
educatie;
in te stemmen met het in overeenstemming brengen van het programma
secretariaatskosten met de werkelijk
te maken kosten als gevolg van uit
breiding van taken, in afwachting van
een nieuwe organisatievorm ingaande
2018.

Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via
de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de
website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren.
Indien u niet de beschikking heeft over een
computer of een internetverbinding, maar
toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt
u contact opnemen met de griffie, telefoon:
0166-668350.
Rechtstreekse uitzending door
Omroep Tholen
De gemeenteraadsvergadering wordt live
uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op
fm 106.5.

Veranderingen in de zorg
Sinds begin vorig jaar is er veel veranderd in de zorg, waardoor mensen langer thuis blijven
wonen. Daardoor wordt er een groter beroep op mantelzorgers gedaan.
De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de Wmo.
Volgens de nieuwe Wmo dienen de gemeenten ook aandacht te besteden aan de manier
waarop mantelzorgers ondersteund worden. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ dient niet
alleen gekeken te worden naar wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar ook
wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen.
Programma
De middag begint met een presentatie over het gemeentelijk mantelzorgbeleid. Er wordt
verteld hoe de mantelzorgers worden betrokken bij het keukentafel gesprek en welke
activiteiten de gemeente Tholen voor mantelzorgers organiseert. Notaris Knook zal een
korte introductie houden over welke vraagstukken mantelzorgers tegen kunnen komen
in de praktijk.
Na de pauze worden de mantelzorgers in de gelegenheid gesteld hun zegje te doen in
subgroepjes. Aan de hand van verschillende vragen passeren dan verschillende relevante
onderwerpen de revue. De middag wordt geleid door Oscar Huiskamp.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Marleen Walpot via e-mail: lwa@tholen.nl of telefoonnummer
14 0166. De toegang is gratis.

ZWEMBADABONNEMENTEN 2016
Vanaf dinsdag 1 maart 2016 kunt u weer digitaal seizoenabonnementen voor de zwembaden aanvragen en inschrijven voor zwemlessen. Tijdens de voorverkoop (van 1 maart
tot en met 10 april 2016) geldt een korting van € 5,00 op de seizoenabonnementen en
zwemleskaarten. Er is, net als vorig jaar, geen voorverkoop in de kernen.
Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een DigiD nodig. Op de website www.
tholen.nl vindt u meer informatie het aanvragen van een DigiD en over de zwembadabonnementen. Mocht u problemen hebben met het invullen van het digitale formulier,
dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Tholen via
telefoonnummer 14 0166, of u kunt zich melden aan de balie van het gemeentehuis.

ALZHEIMERCAFÉ
Op maandag 7 maart organiseert de Alzheimerwerkgroep Tholen van 19.30 uur tot
21.30 uur het eerste Alzheimercafé van het nieuwe seizoen in Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen. De toegang is gratis en vooraf opgeven is niet
nodig
Tijdens de bijeenkomst is neuroloog Esther Korf uitgenodigd. Zij verzorgt een algemene
introductie van het ziektebeeld van dementie. Aan bod komen onder andere de verschillende vormen van dementie, wat er gebeurt in de hersenen en wat de kenmerken zijn
van de verschillende vormen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en voor het
uitwisselen van ervaringen.
Tijdens de volgende bijeenkomsten in 2016 komen onder andere “Heroriënteren of
meepraten” en “Dementie en medicatie” aan de orde. Tijdens de laatste bijeenkomst
van dit jaar, in november 2016, is Casemanager dementie Corry Knobel aanwezig. Neem
voor meer informatie contact op met Jacqueline Heijboer, telefoonnummer 14 0166 of
Anja van Damme telefoonnummer 0166-663665.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Ring 39: het plaatsen
van een erfafscheiding (ontvangen op
15 februari 2016).
• Oud-Vossemeer – Puitsedijk 2: het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde
van de woning (ontvangen op 12 februari
2016).
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 7: het
realiseren van een koffiehuis (ontvangen
op 1 februari 2016).
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 13: het
verbouwen van een woning tot brasserie
(ontvangen op 9 februari 2016).
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 51: het
kappen van 3 bomen (ontvangen op 9 februari 2016).
• Tholen – Schelde-Rijnweg: het bouwen
van een woning (ontvangen op 10 februari
2016).
Horen belanghebbenden inzake ingekomen
aanvragen omgevingsvergunning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij, voordat een besluit wordt genomen, ingevolge
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden in de gelegenheid
stellen een zienswijze naar voren te brengen
voor de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning:
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 7: het
realiseren van een koffiehuis
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 13: het
verbouwen van een woning tot brasserie
De aanvragen en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 26 februari 2016 tot en met
11 maart 2016 ter inzage in de leesruimte
van de centrale hal van het gemeentehuis
te Tholen. Zie voor adres en openingstijden
het colofon. Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Voor een mondelinge
zienswijze kan contact worden opgenomen
met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert iedere
maandag in de oneven weken vanaf 9:30 uur
in het gemeentehuis van Tholen. De agenda
is vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het cluster Vergunningen van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
14 0166. De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de

volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Poortvliet – Schoolstraat 31: het vergroten
van een woning (verzonden op 15 februari
2016).
• Scherpenisse – Maluslaan 32 t/m 38
(even): het bouwen van 4 woningen (verzonden op 17 februari 2016).
• Sint-Annaland – Boulevard: het herinrichten van de haven (verzonden op 18 februari 2016).
• Stavenisse – Bos 30, 32 en 34: het wijzigen van de gevels en het isoleren van het
dak (verzonden op 17 februari 2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de dag waarop de beschikking
is verzonden aan de aanvrager bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van
Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Indien u een
beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving, telefoonnummer 140166.
Degene die tegen een beschikking bezwaar
heeft gemaakt, kan tevens een verzoek
doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening (schorsing). Het verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening
moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant te Breda, Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Bezwaar en beroep
Nadere informatie over het indienen van
een bezwaar- en een beroepschrift en het
aanvragen van een voorlopige voorziening
vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”
die u kunt downloaden van de site www.
rijksoverheid.nl (www.rijksoverheid.nl/documenten en publicaties/brochures/bezwaar en beroep tegen een beslissing van
de overheid).
Een beroep- en een verzoekschrift kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Beschikkingen omgevingsvergunning
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Oud-Vossemeer – Dorpsweg 73: het bouwen van een woning en garage
De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 februari
2016 tot en met 8 april 2016 ter inzage in
de leesruimte van de centrale hal van het
gemeentehuis te Tholen. Zie voor
adres en openingstijden het colofon. De
stukken zijn ook te raadplegen via de website www.overheid.nl > gemeenteblad >
gemeente Tholen. De beschikking is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden
ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerpbeschikking
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de dag waarop de beschikking
ter inzage is gelegd beroep instellen bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda.
Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres
en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo
mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking
heeft mee te zenden. Tenslotte dient het
beroepschrift gemotiveerd te zijn.
Degene die tegen een beschikking beroep
heeft ingediend, kan tevens een verzoek
doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening (schorsing). Het verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening
moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Een beroep- en een verzoekschrift kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot H.G.L. Hoogervorst, tel. 0115
- 745 190 van RUD Zeeland. Het besluit
staat geregistreerd onder nummer WAOV150469.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat een
aanvraag om een vergunning is ontvangen
van Holonite B.V. Voor het milieuneutraal
wijzigen van de inrichting betreft het opslaan van ADR-stoffen. Locatie: Ambachtsweg 9 in Tholen, datum ontvangst 14 januari 2016, zaaknummer W-AOV160023.
Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.
Informatie is te verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, de heer L.
Zaal, telefoonnummer 06-51203899.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Landbouwbedrijf Van ’t Hof, Kerkstraat
32 te Stavenisse;
• Autobedrijf Bal B.V., Postweg 8 te Tholen;
• Akkerbouwbedrijf Buijck, Hogeweg 1 te
Sint Philipsland.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 26 februari 2016 gedurende vier
weken ter inzage in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen
van 8:30 uur tot 16:30 uur. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745100.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij aan
Nestaan Holland B.V., gelegen aan de
Slabbecoornweg 31 te Tholen een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend
voor het plaatsen van een doseerinstallatie in Hal 7.1.
De vergunning kan worden ingezien tot en
met 29 maart 2016 bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en
met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of
gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Tholen.
Belanghebbenden kunnen tot en met 29
maart 2016 tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar maken bij de gemeente Tholen,
Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd
en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om
een voorlopige voorziening vragen. U richt
het verzoek aan de voorzieningenrechter
van de rechtbank Zeeland-West Brabant,
locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.

WET MILIEUBEHEER
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen op 22
februari 2016 besloten de, door de Provincie Zeeland verleende, concept-ontheffing
van de zorgplicht stedelijk afvalwater ex
artikel 10.33 van de Wet milieubeheer voor
het buitengebied, te accepteren.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van
afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd
en ondertekend te zijn. Verder moet het
bezwaarschrift voorzien zijn van naam en
adres, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
redenen waarom tegen dit besluit bezwaar
wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van
een bezwaarschrift vindt u in de brochure
“Bezwaar en beroep tegen een beslissing
van de overheid” die u kunt downloaden
van de site www.rijksoverheid.nl.(http://
www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/2011/01/05/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-vande-overheid.html)

WWW.THOLEN.NL

