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Donderdag 18 augustus 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK33

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 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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

HERINRICHTEN ZOEKWEG THOLEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

De gemeente is gestart met het herinrichten van het parkeerterrein aan de Zoekweg in
Tholen. Ten noorden van de Meulvliet wordt een voet- en fietsverbinding aangelegd. Er
vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verwijderen van beplanting en
het ontgraven van grond. De werkzaamheden zijn onderdeel van de realisatie van de 1e
fase van de openbare infrastructuur in het plangebied Masterplan Tholen.
Op 2 september is alles weer gereed. Tot die tijd loopt de transportroute van de aannemer vanuit de richting viaduct Molenvlietsedijk. Bij het kinderdagverblijf wordt een
tijdelijk parkeerterrein ingericht, ook bij het Westerpoort kan geparkeerd worden.

ONKRUIDBESTRIJDING
Het groene seizoen is
nog lang niet voorbij.
De regelmatige regenval en redelijk warme
temperatuur
zorgen
onder meer voor de
groei van het onkruid.
Daarom gaan binnenkort de veegmachines
en de wagens met infrarood- en hete luchtbranders aan de rol
om straten en goten
netjes schoon te krijgen.

Planning
In week 35 en 36 is er een veegronde door alle kernen.
In week 37 t/m 40 rijdt de wagen met infrarood- en hete luchtbranders door de kernen.
In week 40 en 41 wordt deze gevolgd door de quad met hete lucht en stoom voor de
obstakels.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Van Haaftenpolder: het
aanpassen van een natuurgebied (ontvangen op 4 augustus 2016).
• Sint Philipsland – haven: het aanbrengen
van een stalen bolderpaal (ontvangen op
8 augustus 2016).
• Sint-Maartensdijk – Markt 23: het intern wijzigen van een pand (ontvangen
op 5 augustus 2016).
• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerlandstraat : het bouwen van een woning (ontvangen op 9 augustus 2016).
• Tholen – Schakerloopolder: het aanpassen van een natuurgebied (ontvangen op
4 augustus 2016).
• Tholen – Minneputtestraat G04 en G05:
plaatsen kap op garage (ontvangen op
4 augustus 2016).
• Tholen – Garnalenstraat 92: het plaatsen
van een dakopbouw (ontvangen op 4 augustus 2016).
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 be-

gemeente Tholen

handeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

besluit staat geregistreerd onder nummer
W-AOV140411/00080814.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Tholen
hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van Walhout B.V. gelegen
aan de Oudelandsedijk 3 in Stavenisse. De
aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden
van een intensieve veehouderij. Zij willen de
omgevingsvergunning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf
18 augustus 2016 t/m 29 september 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 gedurende openingstijden in
het gemeentehuis te Tholen.
Een ieder kan tot en met 29 september
2016, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan
worden verzocht persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. In deze periode kunnen
ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden
na telefonische afspraak.
Enkel belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de
adviseurs die advies hebben uitgebracht
over de ontwerpvergunning kunnen later
beroep instellen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer H.G.L. Hoogervorst, tel. 06 51206090 van RUD Zeeland. Het ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Scherpenisse – Bobbeweelweg 2: het bouwen van een werktuigenberging (verzonden op 9 augustus 2016).
• Sint-Annaland – Kromsteven 1: het bouwen van een woning (verzonden op 10 augustus 2016).
• Sint-Annaland – Kromsteven 9: het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden op
8 augustus 2016).
• Sint-Annaland – Oude Zeedijk 12: het bouwen van een stal (verzonden op 8 augustus 2016).
• Tholen – Energieweg 1: het uitbreiden van
een bedrijfspand (verzonden op 12 augustus 2016).
• Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat
39: het plaatsen van een schutting (verzonden op 9 augustus 2016).
• Tholen – Kreeftenstraat 16: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 8 augustus 2016).
Verlenging
gunning

beslistermijn

omgevingsver-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij hebben besloten om de beslistermijn van de
volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van
maximaal zes weken voor het aanleggen van
een natuurgebied te Sint Philipsland – Willempolder.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

BEKENDMAKING
De gemeenteraad van Tholen heeft op 9 juni
2016 definitief besloten de Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart uit te breiden.
Deze uitbreiding gaat over de erkenning van
(water)bodemkwaliteitskaarten van andere
overheidsorganen als wettig bewijsmiddel.
Voor het vaststellen van de stukken is de
procedure op grond van artikel 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het ontwerpbesluit heeft van 19 februari tot en met
31 maart 2016 ter inzage gelegen. Tegen het
ontwerp zijn geen zienswijzen ingekomen. De
raad van de gemeente Tholen heeft op 9 juni
2016 de waterbodemkwaliteitskaart en de
nota bodembeheer vastgesteld.
Het definitief besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter
inzage van 19 augustus t/m 29 september
2016. Gedurende deze termijn kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Omdat tegen
het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingediend, kan uitsluitend beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen
aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest. Tevens kan door een ieder beroep worden ingesteld voor zover het betreft
de wijzigingen in het definitief besluit ten opzichte van het ontwerp.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld
kan een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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