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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 10 september 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK37

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

10SEP

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
STEUNPUNT MANTELZORG VRAAGT
MANTELZORGERS OM REGISTRATIE

CVA-TREFPUNT OP
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

ALZHEIMER CAFÉ OP
MAANDAG 21 SEPTEMBER

Sinds 1 januari van dit jaar is het mantelzorgcompliment vervangen door een waardering van de gemeente voor mantelzorgers. Daarom wil het Steunpunt Mantelzorg van de
gemeente Tholen de mantelzorgers ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg 2015
een VVV-cadeaubon aanbieden. Dit geldt voor alle mantelzorgers die woonachtig zijn in
de gemeente Tholen. De cadeaubon wordt uitgereikt tijdens te Dag van de Mantelzorg
op 10 november 2015. Daarom roept het Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de
gemeente Tholen op om zich te registreren via het formulier op www.tholen.nl. Ook de
verzorgde kan zijn of haar mantelzorger online registreren.

Op zaterdag 19 september van 14.30 uur tot 16.30 uur organiseert het Steunpunt
Mantelzorg van de gemeente Tholen een CVA-trefpunt in zorgcentrum de Schutse in
Sint-Annaland. De toegang is gratis.

Op maandag 21 september organiseert de Alzheimerwerkgroep Tholen in sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen een Alzheimer Café met het thema ‘Dementie
en medicijngebruik’.

Respijtzorg, is dat iets voor mij?
Respijtzorg is opvang voor mensen die zorg of hulp nodig hebben, onder andere met als
doel om de mantelzorger te ontlasten. Maar dat is het niet alleen. Het kan de persoon
zelf ook een waardevolle dagbesteding bieden of samen een fijne vakantie te beleven.
Tijdens het CVA wordt een korte film getoond met de titel: ‘Respijtzorg, is dat iets voor
mij?’. De film belicht vanuit het perspectief van de zorgbehoevende verschillende vormen
van respijtzorg. Aansluitend vertelt Jacqueline Heijboer van het Steunpunt Mantelzorg
over de verschillende vormen van respijtzorg in de regio en hoe er gebruik van gemaakt
kan worden. Uiteraard is er ruim voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen
onder het genot van een kop koffie of thee.

Kristel Gillisse, specialist ouderen geneeskunde bij SVRZ, gaat het deze avond hebben
over dementie en medicijngebruik. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte
van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Hoe werken deze medicijnen? Zijn er ook nadelige bijwerkingen?
Op deze vragen en meer krijgt u deze avond antwoord. Na de presentatie is er ruimte
voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Dag van de Mantelzorg 2015
Het thema van de Dag van de Mantelzorg is dit jaar ‘Laat je Zien!’. Laat je zien! staat
voor de persoon achter de mantelzorger. Die mag gezien worden in de specifieke rol die
de mantelzorger vervult. De mantelzorger moet erkenning en waardering krijgen uit zijn
of haar omgeving. ‘De omgeving’ zijn familieleden, vrienden, maar ook de gemeente.
Ondersteuning
Geregistreerde mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Twee
keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd en daarnaast kunnen mantelzorgers ook
advies krijgen bij het zoeken naar de juiste hulp. Bij registratie ontvangen mantelzorgers
ook uitnodigingen voor themabijeenkomsten en leuke uitjes.
Meer informatie
Voor meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg kan contact opgenomen worden
met mevrouw Jacqueline Heijboer via telefoon 14 0166 of jdi@tholen.nl. Ook wanneer
het niet mogelijk is om digitaal te registreren kan met haar contact opgenomen worden.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIES RUIMTE EN
SAMENLEVING
Op dinsdag 22 september om 19.30 uur is er
in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen een combinatie van de commissie Ruimte
en Samenleving. Op de voorlopige agenda
staan onder meer de volgende punten:
Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
• Antwoord op schriftelijke vraag van fractie
PvdA inzake doelgroepenbeoordeling en
-registratie
Informatief
• Stand van zaken Sociaal Domein:
- Herindicatie PGB’s.
- Solidariteit in het budget jeugdhulp.
Bespreekstukken
• Voorstel om het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan “Kommen gemeente Tholen”- Postweg 4 Tholen
niet vast te stellen.
• Voorstel om uw zienswijze te geven over
de Programmabegroting 2016-2019 van
de GGD Zeeland en te verzoeken de VZGrichtlijn toe te passen vanaf 2017.
• Voorstel over programmabegroting 2016
van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Jacqueline Heijboer van het Steunpunt Mantelzorg
van de gemeenten Tholen, telefoon 14 0166 of via mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl.

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:

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
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 de
griffie, telefoon: 0166-668350.

• Oud-Vossemeer - Boshoeveweg 1: het
vergroten van een woning (ontvangen op
17 augustus 2015).
• Scherpenisse - Hoge Markt 19: het verbouwen van een woning (ontvangen op
17 juni 2015).
• Scherpenisse - Hoge Markt 20: het wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 7 augustus 2015).

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kijk dan op www.tholen.nl en zoek op ‘vacatures’.

Maandag 21 september 2015
Van 19.30 tot 21.30 uur
Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet
Gratis
Bel of mail Jacqueline Heijboer, telefoon 14 0166 of
mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Voorstel tot het instemmen met het overgaan van OcTho, St. Openbaar Primair
Onderwijs Tholen naar een Raad van Toezicht model.

Inzage agenda’s
De agenda vindt u ook op www.tholen.nl
(via de knop Bestuur). 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: 0166-668350.

Datum: 		
Tijdstip: 		
Plaats: 		
Toegang:
Meer informatie:
			

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.

• Tholen – Koningin Julianastraat 44: het
bouwen van een woning
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2015 tot en met 22 oktober 2015
ter inzage in de leesruimte van de centrale
hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor
adres en openingstijden het colofon. Voornoemde stukken zijn ook te raadplegen via
de website www.overheid.nl.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB
Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan
contact worden opgenomen met het cluster
Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is. De ingebrachte
zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

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.

Wet geluidhinder, het voornemen hebben
een hogere waarde vast te stellen.

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.

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
11 september 2015 tot en met 22 oktober 2015 ter inzage in de leesruimte van
de centrale hal van het gemeentehuis te
Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. Deze
bekendmaking, het ontwerpbesluit en enkele relevante bijbehorende stukken zijn
ook te raadplegen via onze website www.
tholen.nl.

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.

• De hogere grenswaarde houdt verband
met het realiseren van een agrarische bedrijfswoning, gelegen op het perceel Koningin Julianastraat 42a te Tholen.
Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van
Tholen voornemens een ontheffing te verlenen.

Binnen de genoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze op
dit ontwerpbesluit naar voren brengen. De
zienswijze kan zowel mondeling of schriftelijk naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB
Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van
een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, telefoon 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:

• Sint-Maartensdijk - Meerkoetlaan en
Plevierlaan: het kappen van 22 elzen
aan de Meerkoetlaan en 4 elzen aan de
Plevierlaan (verzonden op 28 augustus
2015).

WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij, in het kader van de

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit én men belanghebbende is.

WWW.THOLEN.NL

