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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. 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
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:
•	Poortvliet - Molenstraat 44: het plaatsen
van een erfafscheiding (ontvangen op
2 november 2015).
•	Sint-Annaland - Molendijk 2: het wijzigen
van de gevel (ontvangen op 10 november
2015).
•	Sint-Annaland - Molendijk 23: het wijzigen van de gevel (ontvangen op 9 november 2015).
•	Sint-Maartensdijk - Verbindingsweg: het
bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 29 oktober 2015).
•	Tholen - Hertenkamp 3: het verbouwen
van een woning (ontvangen op 11 november 2015).
•	Tholen - Schietbaan 15: het aanbrengen
van een luifel (ontvangen op 4 november
2015).

•	Tholen - Molenvlietsedijk 13b: het bouwen van een woning (2e fase) (ontvangen
op 5 november 2015).
•	Tholen - Molenvlietsedijk 13b: het bouwen van een garage (ontvangen op 5 november 2015).
•	Tholen - Slabbecoornweg 55: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op
4 november 2015).
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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

BOUWPLANNEN VOOR HET
HAVENGEBIED SINT-ANNALAND
Na de jaarwisseling start Havengebied SintAnnaland Beheer BV met het bouwrijp maken van de Suzannapolder. Dit betekent dat
men de grond gaat bewerken zodat er gebouwd kan worden.
Op de planning staan onder meer het graven van waterpartijen, het boren van de afvoer van water en het voorbelasten van de
grond, zodat deze later niet gaat verzakken.
Ook wordt een weg aangelegd, waardoor de

Suzannapolder voortaan via twee ingangen
bereikbaar is. Voordat er begonnen kan worden met het bouwrijp maken van de grond,
wordt deze eerst gesaneerd.
De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Suzannapolder BV en starten op
maandag 16 november. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer
G.H. Kooiker, telefoon 14 0166.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
•	
Sint-Annaland - Havenweg: het kappen
van een es (verzonden op 10 november
2015).
•	Sint-Annaland - Kromsteven 3: het bouwen van een woning (verzonden op 9 november 2015).
•	Tholen - Dalemsestraat 19: het verbouwen en vergroten van een woon-winkelpand en het bouwen van 7 garages (verzonden op 9 november 2015).
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, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien
u een beschikking wilt inzien, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving, telefoon 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.

CRISISOPVANG VLUCHTELINGEN IN THOLEN
De gemeente Tholen start met de voorbereidingen voor de crisisopvang van vluchtelingen in Tholen. De kans is groot dat
het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
de gemeente binnenkort vraagt om voor 72
uur vluchtelingen op te vangen.

Meulvliet. Als Meulvliet in december ingezet
wordt als opvanglocatie, is het sport- en gemeenschapscentrum voor een periode van
ongeveer een week niet beschikbaar. Behalve de 72 uur durende crisisopvang moet er
ook opgebouwd en afgebouwd worden.

Op dit moment ligt er nog geen concreet
verzoek aan de gemeente Tholen. Echter,
kijkend naar de gemeenten die inmiddels ingeschakeld zijn voor crisisnoodopvang in de
Provincie Zeeland en de gemeenten die nog
over zijn, is de verwachting dat in Tholen die
opvang van vrijdag 4 tot en met maandag 7
december 2015 plaats zal vinden. Ondanks
het feit dat deze data onder voorbehoud zijn
en nog van alles kan wijzigen, is dit voor de
gemeente aanleiding de voorbereidingen op
te starten.

Oproep voor vrijwilligers
In de crisisopvang moet de gemeente zorgen voor bed, bad en brood. Met behulp
van het Rode Kruis, betrokken hulpdiensten en de hulp van vrijwilligers worden
deze zaken geregeld. Vrijwilligers kunnen
zich melden bij Servicebureau Voor Elkaar
via servicebureau@tholen.nl of via telefoonnummer 14 0166. Alle hulp is welkom!

Meulvliet
Binnen de gemeente is gekeken naar welke
gebouwen er geschikt te maken zijn voor crisisopvang.
Een locatie die daarvoor in aanmerking
komt, is Sport- en gemeenschapscentrum

Informatie
Op de gemeentelijke website is een speciale pagina met meest gestelde vragen over
vluchtelingenopvang gemaakt. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Voor
vragen en opmerkingen over de eventuele
opvang kunt u bellen met telefoonnummer
14 0166.

MAMACAFÉ OP VRIJDAG 27 NOVEMBER
Op vrijdag 27 november van 09.30 11.30 uur is er weer een Mamacafé. Dit
keer is het thema “Knutselen voor Sint”.
Het Mamacafé is in OBS de Rieburch,
Bloemenlaan 3 in Sint-Maartensdijk.
Deze ochtend komt Karin van Haaften belangstellenden kort informeren over Zo
Kinderopvang. Hierna worden onder leiding van Karin pietenmutsen geknutseld.
Het Mamacafé
Het Mamacafé is bedoeld voor kinderen
van 0 t/m 4 jaar en hun mama’s, papa’s,
opa’s en oma’s of een ieder die het leuk

vindt om met de kleintjes een leuke activiteit te doen. Naast de activiteiten is er
de mogelijkheid om met elkaar ervaringen
uit te wisselen over het opvoeden van kinderen.
Spulletjes om te knutselen
Het Mamacafé is op zoek naar materialen.
Spulletjes om mee te knutselen en een gezellige sfeer te maken voor de kleintjes en
hun ouders. Mensen die iets willen geven
aan het Mamacafé kunnen contact opnemen via facebook.com/mamacafesintmaartensdijk.
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