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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 22 oktober 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK43

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

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?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
155-RED-EEN-BEDRIJF
Hulp bij (financiële) tegenwind voor MKB-Tholen
Tegenwind bij ondernemen
Ondernemen staat voor vrijheid, hard werken en succes. Ondernemen staat helaas soms
ook voor slechte tijden. Is dat bij uw onderneming het geval? Bent u het overzicht kwijt?
Of is uw bedrijf in de kern gezond, maar gaat het om een tijdelijke ‘hobbel’ die even
moet worden genomen? 155 biedt hulp!
Wat is 155 en wat heeft u als ondernemer er aan?
155-red-een-bedrijf is een initiatief van het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dat ondersteund wordt door de gemeente Tholen. De missie achter dit initiatief is het aantal bedrijven dat uitvalt en noodgedwongen moet stoppen terug te brengen. Ervaren ondernemersadviseurs, bekend met de lokale omstandigheden, staan
dan voor u klaar wanneer daar behoefte aan is. Er wordt een actieplan geformuleerd.
U krijgt professioneel advies en indien noodzakelijk wordt u gericht doorverwezen.
Ook financieringsthema’s kunnen aan de orde worden gesteld. IMK wijst u daarin
de weg en kan in overleg bekijken of er andere alternatieve financieringsbronnen
beschikbaar zijn.
Wanneer is 155 nodig?
Van groot belang is dat u bij dreigende tegenslag tijdig aan de bel trekt. Helaas wachten
ondernemers nog wel eens te lang (gemiddeld 16 maanden). Laat u dat niet gebeuren!
155 biedt deze hulp in uw gemeente kosteloos aan. Het spreekt voor zich dat uw privacy
in het kader van 155 volledig is gewaarborgd. Misschien weet u niet precies of u gebruik
kunt maken van 155. Gebruik dan de checklist op de website 155.nl.
Contact?
Eenvoudig via het contactformulier op www.155.
nl of telefonisch via (088) 9990 155. U krijgt binnen 24 uur reactie.

THOLEN SLUIT AAN BIJ LOKET
LEERLINGENVERVOER
De gemeente Tholen sluit per 1 november aan bij het Loket Leerlingenvervoer. In totaal
gaat het om ongeveer 200 leerlingen. Het is een organisatorische verandering; voor de
kinderen zelf verandert er niets.
Het Loket Leerlingenvervoer, onderdeel van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio (SWVO) te Goes, verzorgt al sinds 2011 voor de gemeenten Goes,
Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland het vervoer van en naar school van
leerlingen in het (speciaal) onderwijs. Loket Leerlingenvervoer levert maatwerk door voor
passend vervoer naar passend onderwijs te zorgen. Het loket zet in toenemende mate
in op vergroting van de zelfstandigheid van de kinderen, onder meer door maatwerk
te leveren en projecten op te zetten zoals de ov-coach (app als reisbegeleider). De gemeente Tholen is tot het besluit gekomen om aan te sluiten bij het Loket omdat het
meer efficiëntie levert en kosten bespaart. Het contact met de ouders, de scholen en de
vervoerders Dutax en De Groen, wordt voortaan niet meer door de gemeente verzorgd,
maar centraal door het Loket in Goes. Voor de inwoners van Tholen verandert er verder,
behalve een nieuw adres, niets. Meer informatie: Loket Leerlingenvervoer: Chantal Slijkhuis, info@loketleerlingenvervoer.nl, telefoon 0113 397 177.

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 - Kromsteven: het bouwen
van een woning (ontvangen op 13 oktober
2015).
• Tholen - Stevinweg: het bouwen van een
loods (ontvangen op 15 oktober 2015).
• Tholen - Hoogstraat 29: het wijzigen van de
voorgevel (ontvangen op 14 oktober 2015).
• Tholen - Cromvliet 7: het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan (ontvangen op
14 oktober 2015).
• Tholen - Groot Verréhof 8: het bouwen van
een luifel (ontvangen op 10 oktober 2015).
• Tholen - Windsingel 38: het vergroten van
achteruitbouw aan de woning (ontvangen
op 9 oktober 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 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 (telefoon
14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

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:
• M.B.S. Betonpompverhuur B.V., Lorentzweg 18 te Tholen.
• Camping Klinkenoord, Heideweg 3 te SintMaartensdijk.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 23 oktober 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
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving via telefoon 14 0166.

WWW.THOLEN.NL

