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GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN
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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

ACTIVEER UW BERICHTENBOX OP MIJNOVERHEID

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de
overheid digitaal kunt ontvangen, beheren en bewaren. U kunt hierbij denken aan de
Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en in de toekomst ook de gemeente Tholen. Activeer
vandaag nog uw Berichtenbox en geef aan dat u ook informatie van de gemeente Tholen
digitaal wilt ontvangen. U krijgt vanzelf een mailtje als er voor u nieuwe berichten klaar
staan en hoeft dus niets te missen. Meer informatie over MijnOverheid en de Berichtenbox leest u op onze website.
Voor het activeren van de Berichtenbox heeft u een DigiD en persoonlijk emailadres
nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

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
140166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

VOORLICHTINGSAVOND VOOR BEWONERS EN
ONDERNEMERS OUD-VOSSEMEER
Op donderdag 17 maart 2016 organiseert de gemeente Tholen in samenwerking met
de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Royal Haskoning DHV een voorlichtingsavond over een nieuw tracé voor de N656. Bewoners en ondernemers van
Oud-Vossemeer en andere belandstellenden zijn om 19.30 uur van harte welkom in
De Vossekuil in Oud-Vossemeer.
Ontlasten van de kern
In een bestuurlijk overleg d.d. 5 februari 2015 is door de Provincie Zeeland, Waterschap
Scheldestromen en de gemeente Tholen besloten om een uitvoerbaarheidsonderzoek
te starten naar een nieuw tracé voor de N656, onder andere om de kern van OudVossemeer te ontlasten. Tijdens de voorlichtingsavond informeren we u over het vervolg
van dit project. Het programma bestaat uit een algemene uitleg met een presentatie
van een aantal varianten. Heeft u vooraf vragen, dan kunt u contact opnemen via mvr@
tholen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 39: het
plaatsen van 4 blokhutten (dierenverblijven)
(verzonden op 4 maart 2016).
• Oud-Vossemeer - Burgemeester Versluijsstraat 2 t/m 12, 21 t/m 27 en 22 t/m 28:
het renoveren van 14 woningen (verzonden op 3 maart 2016).
• Poortvliet - Schoondorpseweg 1: het renoveren van de gevels en het dak
(verzonden op 1 maart 2016).
• Scherpenisse - Hartogsweg 12: het plaatsen van een hekwerk
(verzonden op 3 maart 2016).
• Sint-Maartensdijk - Kaaistraat 12: het verbouwen van een garage
(verzonden op 3 maart 2016).
• Tholen - Contr’ Escarpe 13: het realiseren
van een tijdelijk pop-up restaurant
(verzonden op 29 februari 2016).
• Tholen - Brugstraat 27: het plaatsen van
een rookgasafvoer
(verzonden op 29 februari 2016).

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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ
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.
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
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

gemeente Tholen

maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• J. Vroegop, Stoofdijk 10 te Scherpenisse;
• Kwekerij Kaljouw B.V., Oostweg 1a te SintAnnaland;
• Maatschap de Rooij, Scheldseweg te Stavenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 11 maart 2016 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.A.M.J.
Oostvogels van RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745194.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij aan Holonite B.V.,
gelegen aan de Ambachtsweg 9 in Tholen,
een reguliere omgevingsvergunning hebben
verleend voor het milieuneutraal wijzigen
van het bedrijf.
De vergunning kan worden ingezien tot en
met 20 april 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/of gedurende
openingstijden in het gemeentehuis te Tholen.
Belanghebbenden kunnen tot en met 20
april 2016 tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar maken bij de commissie voor bezwaarschriften van de 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
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OPENINGSTIJDEN
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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 L. Zaal, tel. 0115 - 745100 van
RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV160023.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving van
de gemeente Tholen maakt, krachtens door
het college van burgemeester en wethouders van die gemeente aan hem verleend
mandaat, het volgende bekend.
Voornoemd college heeft op 8 maart 2016
besloten het wijzigingsplan Welgelegen II
– fase 3 te Tholen ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan
Uitbreiding Welgelegen II vast te stellen. Dit
wijzigingsplan heeft tot doel verdere ontwikkeling van bedrijventerrein mogelijk te
maken. Het wijzigingsplan maakt bedrijfsvestiging op een perceel van circa 3 hectare
mogelijk.
Met ingang van vrijdag 11 maart 2016 ligt
het besluit met het wijzigingsplan, gedurende zes weken ter inzage, tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt het wijzigingsplan online inzien op
de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
is: NL.IMRO.0716.WPwelgelegenIITH-VG01.
Gedurende bovengenoemde termijn van 6
weken kan door belanghebbenden beroep
worden ingesteld tegen het besluit van het
college bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019 te
2500 AE ‘s-Gravenhage.
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