EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 14 januari 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK2

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 Tholen

14JAN

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Poortvliet - Randweg 7: het bouwen
van een werktuigenberging (verzonden
op 5 januari 2016).
• Poortvliet - Molenstraat 44: het plaatsen
van een hekwerk (verzonden op 4 januari
2016).
• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 70:
het uitbreiden van een schuur (ontvangen
op 24 december 2015).
• Sint-Maartensdijk - Hogeweg 47: het kappen van 2 bomen (verzonden op 6 januari
2016).
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.
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-WestBrabant 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.

VERLENGING
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Tholen
hebben op 13 november 2015 een aanvraag
om vergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van Nestaan Holland B.V.,
Slabbecoornweg 31 te Tholen ontvangen.
Burgemeester en wethouders van Tholen
hebben besloten de beslistermijn van deze
procedures te verlengen met 6 weken. Voor
verdere informatie kunt u zich wenden tot
de heer H.G.L. Hoogervorst van RUD Zeeland, telefoonnummer (0115) 745 190.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan
Welgelegen II – fase 3 te Tholen. Het plangebied ligt aan de Stevinweg/ Curieweg op
het bedrijventerrein Welgelegen – Slabbecoornpolder te Tholen (kadastraal bekend
gemeente Tholen, sectie S nummer 528
gedeeltelijk).
Aanleiding
Dit wijzigingsplan heeft tot doel verdere
ontwikkeling van bedrijventerrein mogelijk

te maken. Het wijzigingsplan maakt bedrijfsvestiging op een perceel van circa 3
hectare mogelijk.
Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt van 15 januari 2016 tot en met 25 februari 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.WPwelgelegenIITH-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:
• Hoveniersbedrijf Akershoek, Veerweg 1 te
Tholen;
• Maatschap C.W. van Dalen en E.F. van Dalen-Van Nieuwenhuijzen, Tichelaarsweg 4

te Tholen;
• Maatschap Van Oostrum, Annavosdijk 10
te Sint-Annaland.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 15 januari 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 RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745194.

GEMEENTE NIEUWS
BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN
ACTIVERINGSREGELING VOLWASSENEN EN
KINDEREN
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2015 de Beleidsregels bijzondere bijstand en activeringsregeling volwassenen en kinderen gemeente
Tholen vastgesteld. Daarin is uitgewerkt in welke situaties en onder welke voorwaarden
bijzondere bijstand kan worden verleend en/of een beroep op de activeringsregeling
voor volwassenen en kinderen kan worden gedaan. De beleidsregels liggen vanaf 15
januari 2016 zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen,
en zijn in werking getreden per 1 januari 2016. Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen via telefoonnummer 14 0166.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIES
RUIMTE EN SAMENLEVING
De commissies Ruimte en Samenleving vergaderen op dinsdag 26 januari om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis
in Tholen. 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 SP over mail van ZO Kinderopvang.
Informatief
• Stand van zaken Sociaal Domein.
Bespreekstukken
•	
Voorstel tot verlenging van het milieubeleidsplan 2010-2015 met maximaal
2 jaar.
•	
Voorstel om uw opvattingen kenbaar te
maken over de door het college uitgevoer-

de analyse met betrekking tot het tekort
op het budget Buig 2015 in het kader van
de Participatiewet en de door het college
getroffen dan wel te treffen maatregelen
om tot tekortreductie te komen.
•	
De tweede wijziging van de begroting
2015 en de eerste wijziging van de begroting
2016,
Gemeenschappelijke
Regeling “Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio”
•	Voorstel tot goedkeuring van de door OcTHO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) ingediende begroting 2016.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 27 januari om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Tholen.
Op de voorlopige agenda staan onder meer
de volgende punten:

Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
•	
Antwoord op de schriftelijke vraag van
fractie PvdA inzake commissie Bezwaarschriften.
Informatief
•	
Nieuwsbrief Regio
december 2015.

West-Brabant

-

Bespreekstukken
•	Voorstel om het controleprotocol vast te
stellen.
•	Voorstel om:
	
1. 
De Zeeuwse nota “Aanpak voor een
goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen;
2. 
De nota “Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen” in te trekken;
3. 
Kennis te nemen van de West-Brabantse nota “Verbonden partijen – zes
kaderstellende spelregels”.

•

Voorstel om:
1. Kennis te nemen van het totstandkomingsproces van de Missie en de Visie;
2. In te stemmen met de onderbouwing
van de Missie en de Visie;
3. 
De Missie: Verbinden en versterken
vanuit traditie en ambitie”, vast te
stellen;
4. De Visie: Ruimte aan de Thoolse samenleving” vast te stellen.
•	Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen voor het jaar
2016.
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.
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.
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