4

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 15 oktober 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK42

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 NIEUWS
VOORLICHTINGSMIDDAG EN –AVOND NIEUW
TRACÉ VOOR DE N656 OUD-VOSSEMEER
In een bestuurlijk overleg d.d. 5 februari 2015 is door de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en de gemeente Tholen besloten om een uitvoerbaarheidsonderzoek te starten naar een nieuw tracé voor de N656, onder andere ter ontlasting van de
kern van Oud-Vossemeer.
Graag informeren wij u over de aanpak van dit project en willen wij u de gelegenheid
geven om uw aandachtspunten in te brengen.
Op donderdag 22 oktober 2015 om 16.30 uur begint de voorlichtingsmiddag voor de
ondernemers Klaverveld en Welgelegen en voor de grondeigenaren op het tracé.
Om 19.30 uur begint de voorlichtingsavond voor de bewoners van Oud-Vossemeer. Dit
gebeurt in samenwerking met Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en Royal
Haskoning DHV. De voorlichting vindt plaats in dorpshuis De Vossenkuil in Oud-Vossemeer.
Het programma bestaat uit een algemene uitleg, waarna er de mogelijkheid zal zijn om
vragen te stellen. Als u vragen heeft kunt u deze sturen naar e-mailadres mvr@tholen.nl.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
AANMELDEN EVENEMENTEN 2016
Er zijn binnen de gemeente Tholen een groot aantal verenigingen en organisaties die zich
in de verschillende kernen bezig houden met het organiseren van evenementen voor verschillende doelgroepen. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.
Voorbeelden zijn concerten, fancy-fairs, rommelmarkten, braderieën en wandeltochten.
Het maakt niet uit of u het evenement in de openlucht of binnen organiseert. Ook maakt
het niet uit of u het evenement op eigen of op openbaar terrein organiseert.
Voor het bepalen van de eventueel noodzakelijke extra inzet, bijvoorbeeld van de politie,
is het noodzakelijk dat met name de (grote) evenementen op de evenementenkalender
2016 worden geplaatst. U kunt tot 27 oktober 2015 uw evenement(en) aanmelden bij de
gemeente via het e-mailadres vergunningen@tholen.nl of telefonisch 14 0166.
Een aanmelding van uw evenement voor opname op de evenementenkalender 2016 is
alleen niet voldoende. Hiernaast is ook een evenementenvergunning of melding vereist.
Bij een groot evenement moet minimaal twee maanden van tevoren een schriftelijke
volledige aanvraag evenementenvergunning zijn ingediend en bij een kleiner evenement
minimaal 3 weken van tevoren een schriftelijke volledige aanvraag evenementenvergunning of melding zijn ingediend. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op www.tholen.nl. (klik
bovenin op Inwoners, vervolgens op vergunningen en daarna op evenement organiseren,
melding en vergunning).
Let op: het niet aanmelden van een evenement voor de evenementenkalender 2016 kan
tot gevolg hebben dat er geen vergunning wordt verleend.

RED LEVENS MET DE NATIONALE SOS ALARM APP
Overbrugging wachttijd bij noodsituaties
In het dagelijks leven kunt u zomaar te maken krijgen met een noodsituatie; een verkeersongeluk, brand bij de buren, een oma met een hartaanval of een kind dat zich verbrand of dat vermist is. Kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje en zo snel mogelijk
reageren kan het verschil maken tussen leven en dood.
Levens redden met je smartphone
Vanaf nu kan iedereen met een smartphone mensenlevens redden door de Nationale SOS
ALARM App gratis te downloaden en te gebruiken in een noodsituatie. Hiermee is het
mogelijk om niet alleen onbekenden te redden, maar ook de overlevingskans van uzelf,
vrienden, geliefden en kinderen te vergroten.
Hulpverleners in de buurt
Bij een noodsituatie kunt u via de Nationale SOS ALARM App burgerhulpverleners die in
de buurt zijn laten oproepen, zodat zij het slachtoffer kunnen helpen tijdens de aanrij-
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tijden van de officiële hulpdiensten. Hier
binnen vallen veel gekwalificeerde vrijwilligers die als arts, brandweer-, politie-, ambulancemedewerker, reddingsbrigade /
KNRM, defensie, EHBO’er of BHV’er zich
graag in hun vrije tijd inzetten als hier
behoefte aan is. Momenteel zijn er meer
dan 32.000 geregistreerde hulpverleners
verspreid door het hele land.
Meer in informatie?
Kijk op www.levensredden.nl. Hier vindt u
alle informatie over alle functionaliteiten
van de Nationale SOS ALARM App, over
registreren als hulpverlener, veel gestelde
vragen (FAQ), wat een bedrijf kan betekenen en nog veel meer.

RAADSCOMMISSIE
RUIMTE, SAMENLEVING EN
BESTUURSZAKEN
De commissies Ruimte, Samenleving en
Bestuurszaken vergaderen op maandag
2 november om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de
volgende punten:
Informatief
• Stand van zaken Sociaal Domein (vast
agendapunt)
• Stand van zaken Bibliotheek
Bespreekstukken
• 1. Voorstel tot goedkeuring van het door
OcTho (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) ingediende Jaarverslag 2014 en
Bestuursverslag 2014.
2. Stichting OcTho hiervan schriftelijk
op de hoogte stellen zodat het Algemeen
Bestuur de verantwoording kan vaststellen.
• 1e Begrotingswijziging 2015 en 2016
van SaBeWa Zeeland.
• Standpuntbepaling vestiging detailhandel Vestetuin.
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 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.

Op donderdag 5 november 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
• Aangenomen motie gemeente Veere - inzake de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON)
Brief ministerie van BZK over agenda-lokale-democratie
Bespreekstukken
• Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2015 over het
begrotingsjaar 2015, inclusief vaststelling
van de 8e begrotingswijziging 2015
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2016 en instemming met de
meerjarenraming 2017-2019
• 1e Begrotingswijziging 2015 en 2016 van
SaBeWa Zeeland.
• 1. Voorstel tot goedkeuring van het door
OcTho (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) ingediende Jaarverslag 2014 en Bestuursverslag 2014.
2. Stichting OcTho hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen zodat het Algemeen Bestuur
de verantwoording kan vaststellen.
Hamerstukken
• Voorstel om de Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden 2015
vast te stellen
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de
knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). 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.

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:

handeling 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:

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar
gemaakt worden.

• Scherpenisse - Hoge Markt 19: het verbouwen van een woning (verzonden op 5
oktober 2015).
• Sint Philipsland - Achterstraat 2a: het
kappen van 5 kastanjebomen (verzonden
op 8 oktober 2015).
• Stavenisse - Buurtweg 51: het plaatsen
van een dakkapel (verzonden op 8 oktober
2015).
• Tholen - ter hoogte van Jonkheer van Vredenburchlaan 27-29 en 63: het kappen
van 2 linden (verzonden op 8 oktober
2015).

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-

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

• Oud-Vossemeer - naast Dorpsweg 71: het
bouwen van een woning en garage (ontvangen op 30 september 2015).
• Sint Philipsland - Kwekerijweg 10: het
renoveren van de gevels (ontvangen op 2
oktober 2015).
• Sint-Annaland - Anna van Bourgondiëstraat 56: het bouwen van een berging
(ontvangen op 1 oktober 2015).

Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen.
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.
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
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.
Beschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij aan SKR V.O.F., gelegen aan de Curieweg 3 in Tholen een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
hebben verleend voor het opbulken (men-

gen) van maximaal 10.000 ton ingezameld
kunststofafval.
De vergunning kan worden ingezien tot en
met 20 november 2015 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 van Tholen.
Belanghebbenden kunnen tot en met 20
november 2015 tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar maken bij 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.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer A.C. Cuperus, telefoon 0115-745
114 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV150297.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldin-

gen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Muller en Muller timmerfabriek B.V., Nijverheidsweg 4 te Sint-Maartensdijk;
• De heer T.L. Verduyn, Provincialeweg 1 te
Sint-Maartensdijk.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 16 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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•

SKR V.O.F., Curieweg 3 te Tholen.

Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 16 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 contact opnemen met
de heer A.C. Cuperus van RUD Zeeland, telefoon 0115-745114.

BEKENDMAKING
De raad van de gemeente Tholen. Gelezen
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2015.
Overwegende, dat een herziening van het bestemmingsplan “Kommen gemeente Tholen”
is voorbereid voor het perceel Postweg 4 in
Tholen. Dat het ontwerpplan ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 17 april 2015 tot en
met 28 mei 2015 ter inzage heeft gelegen.
Dat van de terinzagelegging tevoren mededeling is gedaan in de Staatscourant en de
Eendrachtbode van 16 april 2015, terwijl
de mededeling van terinzagelegging en het
ontwerpplan tevens zijn geplaatst op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat tegen het ontwerpplan geen
zienswijzen zijn ingediend. Dat er tijdens de
procedure nieuwe feiten bekend geworden
zijn. Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht.
Besluit: Het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan “Kommen gemeente Tholen”- Postweg 4 Tholen, zoals opgenomen in het GML-bestand
NL.IMRO.0716.bpPostweg4TH-OW01, niet
vast te stellen.
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