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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. 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?
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OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
NIEUWJAARSRECEPTIE OP
4 JANUARI 2016
Het college van burgemeester
houders, de gemeenteraad en
dewerkers van de gemeente
wensen u goede feestdagen
voorspoedig 2016.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN RONDOM
DE FEESTDAGEN
De feestdagen staan weer voor de deur. In deze periode heeft de gemeente Tholen aangepaste openingstijden.
en wetde meTholen
en een

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden
op maandag 4 januari 2016. Vanaf
19.30 uur bent u van harte welkom in
het atrium van ons gemeentehuis aan
Hof van Tholen 2 te Tholen.

Kerst
Donderdag 24 december is er tot 12.30 uur gemeentelijke dienstverlening. De avondopenstelling komt te vervallen. Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag, is er geen gemeentelijke dienstverlening.
Jaarwisseling
Donderdag 31 december is er tot 12.30 uur gemeentelijke dienstverlening. De avondopenstelling komt te vervallen. Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari, is er geen gemeentelijke dienstverlening.
Op maandag 4 januari is er ’s morgens een personeelsbijeenkomst in het gemeentehuis. De gemeentelijke dienstverlening start die dag om 11.00. Er is dan vrije inloop
tot 16.30 uur.
Milieustraat
Op donderdag 24 december en donderdag 31 december is de milieustraat tot 15.00
uur geopend. Op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is deze gesloten. Voor
de andere dagen gelden de reguliere openingstijden.

LEGE DRANKENKARTONS MOGEN PER 1 JANUARI 2016 BIJ HET PLASTIC AFVAL
Met ingang van 1 januari 2016 start de gemeente Tholen met de
aparte inzameling van lege pakken van sap, zuivel, saus, water,
etc. De officiële benaming hiervoor is ‘drankenkartons’. De drankenkartons (inclusief eventuele dop) mogen samen met het plastic verpakkingsafval, in dezelfde zak aan de weg worden gezet. De
drankenkartons worden vervolgens bij de sorteerder gescheiden
van het plastic verpakkingsafval.
Een vuilniszak vol per week
Jaarlijks wordt in Nederland 70.000 ton drankenkartons op de
markt gebracht. Het plastic, karton en aluminium waar de drankenkartons van zijn gemaakt kan worden hergebruikt. De gemeente roept haar inwoners daarom op om met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval en drankenkartons mee te doen.
Het is een eenvoudige manier om een steentje bij te dragen aan
een beter milieu.
Nut en noodzaak
Drankenkartons zijn een kwalitatief goed te recyclen verpakking.
Door drankenkartons en plastic verpakkingsafval gescheiden in te
zamelen gaat de hoeveelheid restafval in de gemeente omlaag en
dat bespaart kosten. Tegelijkertijd levert u hiermee een bijdrage
aan een beter milieu. De rijksoverheid heeft als doel gesteld de
hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand sterk te willen verlagen. Het scheiden van drankenkartons en plastic verpakkingsafval draagt hier aan bij en levert waardevolle grondstoffen op voor
nieuwe producten.

Waarom in één zak?
Door dit apart te houden van het andere afval, kan het worden hergebruikt. Plastic verpakkingsafval en drankenkartons zijn goed te
scheiden. De ingezamelde zakken met plastic verpakkingsafval en
drankenkartons gaan naar een sorteerbedrijf. Daar worden deze
afvalstoffen gesorteerd en voor recycling aangeboden bij verwerkers. Van het ingezamelde plastic worden plastic korrels gemaakt,
die dienen als grondstof voor nieuwe producten van plastic. Bijvoorbeeld broodtrommels, tennisballen en bermpaaltjes. De drankenkartons worden gesplitst in drie grondstoffen: plastic korrels,
granulaat voor aluminium en papier. Van het granulaat voor aluminium worden bijvoorbeeld potten en pannen gemaakt.
Inzamelen vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 kunnen drankenkartons samen met het
plastic verpakkingsafval worden aangeboden. Hiervoor blijft u de
Plastic Heroes-zak gebruiken. De zakken worden 1 x per 4 weken
opgehaald. De inzameling vindt plaats volgens het inzamelschema
op de Afvalkalender 2016. De Afvalkalender 2016 wordt eind dit
jaar huis aan huis verspreid en kan worden geraadpleegd op de
website www.tholen.nl.
Gratis zakken
De gratis inzamelzakken voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons kunt u bestellen op de website van de ZRD, www.zrd.nl of
door te bellen met de klantenservice van de ZRD, telefoonnummer
0900-4433333.

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:
• Scherpenisse - Lentestraat 12: het vergroten van een woning (ontvangen op 10 december 2015).
• Scherpenisse - Lentestraat 14: het vergroten van een woning (ontvangen op 10 december 2015).
• Sint Philipsland - ter hoogte van Langeweg
15, 21, 22 en 32: het kappen van 4 essen
(ontvangen op 16 december 2015).
• Sint-Maartensdijk - Hogeweg 47: het kappen van 2 bomen (ontvangen op 8 december 2015).
• Tholen - ter hoogte van Gemaalweg 4 en
Hertenkamp 3: het kappen van 2 esdoorns
(ontvangen op 16 december 2015).
• Tholen - naast Oranjerie 35: het kappen
van 3 elzen (ontvangen op 16 december
2015).

• Tholen - Jonkheer van Vredenburchlaan
55: het plaatsen van een dakopbouw op
garage (ontvangen op 15 december 2015).
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar
gemaakt worden.
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert iedere
maandag in de oneven weken in het gemeentehuis van Tholen. De eerstvolgende
welstandsvergadering is op maandag 4
januari 2016. De vergadering begint om
13:00 uur. 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 (telefoon 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 - achter Burgemeet 35: het kappen van 1 haagbeuk (verzonden op 14 december 2015).
• Poortvliet naast Deestraat 77: het kappen van 1 linde (verzonden op 14 december 2015).
• Sint-Annaland - naast Huygensstraat 20:
het kappen van 1 es (verzonden op
14 december 2015).
• Sint-Annaland - naast Burg. Smithstraat 1
en Burg. Baasstraat 12: het kappen van
4 esdoorns (verzonden op 14 december
2015).
• Sint-Maartensdijk - naast Hogeweg 44:
het kappen van 4 populieren (verzonden
op 14 december 2015).
• Sint-Maartensdijk - Wouthoekweg 5
(XS02): het gebruiken van een loods t.b.v.
houtbewerking / een meubelmakerij (verzonden op 11 december 2015).
• Tholen - Eendrachtsweg/Wal: het kappen
van 13 bomen (verzonden op 15 december 2015).
Belanghebbenden kunnen op grond van de

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden aan de
vergunninghouder 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, Postbus 51, 4690 AB Tholen.

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.

Degene die tegen het besluit tot intrekking
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-West-Brabant te
Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN DE WOONGAARD TE
OUD-VOSSEMEER

Bezwaar en beroep
Nadere informatie over het indienen van een
bezwaar- en 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

Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging
van het voorontwerpbestemmingsplan: De
Woongaard, Patrijzenweg, Oud-Vossemeer.
Kadastrale percelen sectie H, nummers
1105, 1110, 1182 en 1186 gelegen aan
de noordzijde van de Patrijzenweg te OudVossemeer.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van het gebied ten behoeve van

woningbouw mogelijk te maken.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
24 december 2015 tot en met 4 februari
2016 dus gedurende zes weken ter inzage
in de leesruimte van de centrale hal van het
gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2
te Tholen.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan
online inzien op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie
indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Tholen, Postbus 51 te
4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging ook per e-mail worden
aangeboden via het e-mailadres gemeente@
tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
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