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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

2APR

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
BIJEENKOMST VOOR WERKZOEKENDEN
Op 9 april van 19.00 tot 22.00 uur organiseert gemeente Tholen in Sporten gemeenschapscentrum Meulvliet,
Zoekweg 8 in Tholen een bijeenkomst
voor werkzoekenden. Het thema van de
bijeenkomst is: “Ik wil (ander) werk”.
Naast informatie over hoe men van werk
‘zoeken’ naar daadwerkelijk werk ‘vinden’ komt, wordt belicht waarom het belangrijk is vanuit de eigen kracht te solliciteren en welk route daarbij het meest
effectief is.
Werk zoeken in deze tijden is geen makkelijke opgave. Gemeente Tholen wil daarom graag wat extra’s doen voor werkzoekenden in de gemeente. Daarom heeft ze
Marlita van Belkom (Nieuwe Werklozen)
gevraagd een speciale bijeenkomst te
verzorgen. Zij zal een ‘inspiratiesessie’
verzorgen waarin vanuit diverse invalshoeken naar het thema ‘werk’ gekeken
wordt.

Inspiratiesessie
Het wordt geen sessie van stilzitten en
luisteren. Je gaat in deze sessie, op basis van je eigen situatie, op een positieve
en interactieve manier op zoek naar antwoorden. Samenwerking, plezier en van
elkaar leren staan centraal en OMA blijft
thuis. Wat dat betekent hoor je daar!
Het uiteindelijke doel van deze inspiratiesessie is dat het de zoektocht naar werk
makkelijker maakt. Een pakket aan ideeën en andere zienswijzen leveren op den
duur de nodige persoonlijke resultaten
op. Voor 50 deelnemers ligt er ook een
speciaal cadeau klaar. Mis deze sessie
daarom niet!
Inschrijven
Inschrijven kan door een email te sturen
naar quist.l@tholen.nl met als onderwerp: aanmelden Inspiratiesessie.

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:
•	Sint-Annaland - Oudelandseweg 10: het
vergroten en renoveren van een woning
(ontvangen op 18 maart 2015)
•	Sint-Maartensdijk - Schakelweg 12: het
plaatsen van een CNG container (ontvangen op 9 maart 2015)
•	Tholen - Hofstraat 19: het vergroten van
een woning (ontvangen op 17 maart
2015)
•	Tholen - Grindweg 9: het wijzigen van de
voorgevel (ontvangen op 20 maart 2015)
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden.

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT

In verband met Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag is het gemeentehuis op vrijdag
3 april en maandag 6 april gesloten.

Vrijdag 3 april
Normaal geopend
Zaterdag 4 april Normaal geopend
Maandag 6 april Gesloten

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.
De welstandsvergadering van maandag 6
april 2015 is verzet naar donderdag 2 april
2015.

De agenda is op dinsdag en woensdag voorafgaand aan de vergaderingen in te zien.
Voor het inzien van de agenda’s kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon
140166). 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:
•	Oud-Vossemeer – naast Willem van Beierenstraat 17: het kappen van 1 els (verzonden op 27 maart 2015)
•	
Sint-Annaland - Ring 36: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende vergunning
voor het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 25 maart 2015)
•	
Sint-Annaland - Ceciliaweg 4: het wijzigen van de gevels (verzonden op
26 maart 2015)
•	
Sint-Annaland - ‘s-Gravenkreek 45: het
wijzigen van de voorgevel (verzonden op
24 maart 2015)
•	
Sint-Maartensdijk - Molenstraat 4: het
plaatsen van een dakkapel en het vervangen van een berging (verzonden op
26 maart 2015)

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, Postbus 51, 4690 AB 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-West-Brabant te Breda,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.

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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•	
Rijk der Vitaminen, Hollaereweg 9b te
Oud-Vossemeer;
•	Granitable – Coldition B.V., Hollaereweg
9a te Oud-Vossemeer;
•	Tgservice, Pluimpotweg 4 te Sint-Maartensdijk;
•	
Snackbar-Eetcafé Fanny, Markt 28 te
Sint-Maartensdijk.

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

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 7 april 2015 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 bellen naar de sector
Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 0166.

voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

brengen van de commissieleden die niet op
de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissievergaderingen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u zich aan het begin van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast
is er het spreekrecht per agendapunt. Per
agendapunt is er discussie mogelijk met de
commissieleden. Als u gebruik wilt maken
van dit spreekrecht, moet u dit tenminste 24
uur voor de vergadering melden bij het griffiesecretariaat, telefoon: 14 0166.

AGENDA RAADCOMMISSIES

Dinsdag 7 april zijn wij weer open.

EVENEMENTENKALENDER

-

APRIL

2015

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 EVENEMENT

DATUM

Circus Belly Wien

Di 7 t/m za 11 april

Kiwanus Club Tholen: circusparty

Za 11 april

Actiemarkt Gereformeerde
Gemeente Sint-Annaland

Za 11 april van 10.00-15.00 uur

Verkoping aan de Veerdijkseweg
te Scherpenisse

Za 18 april van 10.00 - 16.00 uur

Koningsdag

Ma 27 april

Rommelmarkt op de Markt te Tholen

Ma 27 april van 9.30 - 13.00 uur

Ringsteken te Tholen

Ma 27 april

RAADSCOMMISSIE RUIMTE

RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING

De commissie Ruimte vergadert op maandag 13 april om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 14 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
•	Antwoord op schriftelijke vraag 15.0007
fractie SP - Dorpsbos Oud-Vossemeer.

Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
• Antwoord op schriftelijke vraag 15.0003
fractie SP – inzake de WMO beschikkingen.
Informatief:
• Stand van zaken Sociaal Domein
Bespreekstuk
• Voorstel tot intrekking van de verordening leerlingenvervoer 2013 en vaststellen
van de verordening leerlingenvervoer 2015.

Bespreekstukken
•	
Voorstel tot vaststelling van de Verordening Stimuleringsregeling duurzame
particuliere woningverbetering Tholen
2015.
•	Raadsvoorstel vaststelling van de herziene grondexploitatieberekening voor het
bedrijventerrein te Sint Philipsland.
•	Raadsvoorstel vaststelling van de herziene grondexploitatieberekening voor het
bedrijventerrein te Stavenisse.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 15 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de

Informatief:
•	
Regio West-Brabant nieuwsbrief maart
2015
Bespreekstukken
•	Voorstel om in te stemmen met de verkoop van het 75%- aandelenbelang in
Indaver door DELTA N.V.
•	
Voorstel om kennis te nemen van de
bevindingen uit de rechtmatigheidscontrole (2014) en de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2014
gezien de aard en omvang alsnog te bekrachtigen.
•	
Voorstel tot instemming met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor
het Stimuleringsfonds Samenleven.
Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee
vormen van spreekrecht. Aan het begin van
de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht te

Inzage agenda’s
De agenda vindt u ook 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:
14 0166.

WWW.THOLEN.NL

