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Donderdag 4 augustus 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK31

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
VRIJWILLIGERSAVOND
Op vrijdag 9 september 2016 vindt de
jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats in
Woonzorgcentrum Sassegrave, Laban
Deurloostraat 19f in Scherpenisse. Alle
vrijwilligers in de gemeente Tholen zijn
van harte uitgenodigd om te genieten van
een gezellige avond met een Spaans tintje. Het muzikale duo ‘Luizter’ zal zorgen
voor de nodige muzikale ondersteuning
door het zingen van mooie, ontroerende
en vrolijke luisterliedjes. De avond duurt
van 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf
19.30 uur).
Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 september
2016 via servicebureau@tholen.nl, telefoon 14 0166 of via het aanmeldingsformulier dat verstuurd is naar het bestuur
van organisaties/verenigingen. Meld u
snel aan, want vol=vol.
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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

PAARDRIJDEN
Gaat u ’s avonds graag een extra rondje paardrijden met dit
lekkere weer? Dan is het goed te weten dat er enkele regels
zijn waaraan u moet voldoen. Het is niet toegestaan om in de
periode van 1 mei tot 1 oktober een paard of pony te laten
lopen of verblijven op het strand. Ook is het niet toegestaan
om met uw paard een natuurgebied te betreden. Als u toch
met uw paard een natuurgebied in wilt gaan, moet u ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website
onder ‘Natuurgebieden betreden met voertuig of paard’. Net
als hondeneigenaren heeft u voor paarden ook een opruimplicht. Er mogen geen uitwerpselen blijven liggen binnen de
bebouwde kom, op het strand of in natuurgebieden.

•

HERINRICHTEN ZOEKWEG THOLEN

•

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. In de
eerste week vinden alleen 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.

•
•

•
•

Scherpenisse – Westkerkseweg 53: het bouwen
van een aanbouw (ontvangen op 26 juli 2016).
Scherpenisse – Westkerkseweg 53: het bouwen
van een aanbouw (ontvangen op 26 juli 2016).
Sint Philipsland - Sluisweg 8b: het bouwen van
een woning met berging (ontvangen op 21 juli
2016).
Sint Philipsland – Julianastraat 24: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 18 juli 2016).
Sint-Annaland – Bierensstraat 39: het plaatsen
van een erfafscheiding (legalisatie) (ontvangen
op 24 juli 2016).
Stavenisse – Molenpad 4: het wijzigen van het
gebruik en uitbreiden bestaande schuur (ontvangen op 21 juli 2016).
Tholen – Secretaris Labanstraat: het bouwen van
een woning (ontvangen op 21 juli 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 behandeling 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:
•
•
•

Oud-Vossemeer – Hikseweg 7: het bouwen van
een woning (verzonden op 26 juli 2016).
Poortvliet – Kalfdamseweg 6: het uitbreiden van
een bedrijfsruimte (verzonden op 25 juli 2016).
Sint-Maartensdijk – Koekoeksweg 1: het bouwen
van een woning met garage (verzonden op 26 juli
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 14 0166.
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.

BEKENDMAKING

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt van 5 augustus 2016
tot en met 15 september 2016, dus gedurende zes
weken ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan online inzien op de
landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.
WPmosselhwegTH-OW01.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een
ieder zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan
kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Tholen.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen,
Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter
attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Vergunningen en Handhaving.

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

Van Iwaarden Auto’s, Nijverheidsweg 30 te SintMaartensdijk;
Standaard Tholen, Klaverveld 3 te Oud-Vossemeer;
Auto Airco Zeeland, Industrieweg 1 te Sint Philipsland;
Brasserie De Zeester, Gorishoeksedijk 35 te
Scherpenisse;
Café Cafetaria ’t Centrum, Markt 19 te Poortvliet;
Hotel Het Raedthuys, Markt 5 te Sint-Maartensdijk;
Klussenbedrijf Van der Zande, Klaverveld 8 te
Oud-Vossemeer.

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen
geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan: Mosselhoekseweg 5, Tholen.
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Tholen aan de Mosselhoekseweg te Tholen.

•
•
•

Aanleiding
Dit wijzigingsplan heeft tot doel de agrarische bestemming te wijzigen in een bestemming Wonen.
Gebleken is dat vestiging van een agrarisch bedrijf
ter plaatse niet tot stand is gekomen. Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken
van voornoemde wijziging van de bestemming ter
plaatse.

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van
5 augustus 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 bellen naar de sector Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 0166.

WWW.THOLEN.NL

