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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

30DEC

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN RONDOM DE
JAARWISSELING
De feestdagen staan weer voor de deur. In deze periode heeft de gemeente Tholen aangepaste openingstijden.
Donderdag 31 december is er tot 12.30 uur gemeentelijke dienstverlening. De avondopenstelling komt te vervallen. Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari, is er geen gemeentelijke dienstverlening.
Op maandag 4 januari is er ’s morgens een personeelsbijeenkomst in het gemeentehuis.
De gemeentelijke dienstverlening start die dag om 11.00 uur. Er is dan vrije inloop tot
16.30 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE

VEILIG HET NIEUWE JAAR IN

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente Tholen wensen u
een voorspoedig 2016!

De jaarwisseling is traditioneel een feest
van champagne, oliebollen en vuurwerk.
Veilig gebruik van vuurwerk zorgt ervoor
dat de jaarwisseling voor iedereen gezellig
en leuk blijft.

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar nodigt
het college u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 2016. Vanaf
19.30 uur bent u van harte welkom in het
atrium van ons gemeentehuis aan Hof van
Tholen 2 in Tholen.

Milieustraat
Op donderdag 31 december is de milieustraat tot 15.00 uur geopend. Op Nieuwjaarsdag is deze gesloten. Voor de andere dagen gelden de reguliere openingstijden.

KAP- EN SNOEIPLAN 2015 – 2016

Landelijke regelgeving afsteken en kopen
van vuurwerk
Het kabinet heeft vorig jaar besloten de afsteektijden van vuurwerk te verkorten om zo
de overlast door vuurwerk overdag te beperken.
Vuurwerk mag alleen nog afgestoken worden tussen 31 december 2015 18.00 uur
en 1 januari 2016 02.00 uur. En dus niet
meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. U bent
strafbaar als u vuurwerk afsteekt buiten de
toegestane afsteektijden.
Kopen
Als particulier kunt u alleen op vastgestelde
verkoopdagen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels die daar een vergunning voor hebben. Ook geldt een minimumleeftijd en mag
u niet meer vuurwerk kopen dan wettelijk is
toegestaan. Vuurwerk kan gekocht worden
op 29, 30 en 31 december 2015.
De minimumleeftijd om vuurwerk te kopen
hangt af van het soort vuurwerk. Dit staat
aangegeven op de verpakking.

In het winterseizoen wordt op diverse plaatsen regulier groot onderhoud gepleegd aan
openbare beplantingen. Daarnaast worden bomen die voor overlast zorgen of die gevaarlijk situaties veroorzaken gekapt. Indien mogelijk worden nieuwe bomen terug geplant.
Op de website staat per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden gaat
uitvoeren. Kijk voor meer informatie op www.tholen.nl.

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

Veiligheidstips vuurwerk
Vuurwerk hoort, net als oliebollen en champagne, bij de jaarwisseling. Toch zitten er
minder leuke kanten aan, zoals letsel door

ongelukken en een berg afval van vuurwerkresten. Om ongelukken te voorkomen,
wordt aan iedereen verzocht gevaarlijke of
brandbare materialen veilig op te ruimen.
Op deze manier wordt voorkomen dat hier
gedurende de jaarwisseling problemen door
kunnen ontstaan.
Vuurwerk bewaren
• Bewaar vuurwerk op een veilige, droge
plaats;
• Bewaar vuurwerk buiten het bereik van
kleine kinderen;
• Steek vuurwerk nooit los in uw zak.
Veilig afsteken
• Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren
goed door;
• Draag kleding van katoen of wol, vonken
branden direct gaten in kunststof kleding;
• Drink van tevoren niet teveel alcohol;
• Maak voordat u vuurwerk afsteekt de lontjes alvast vrij;
• Zet vuurpijlen in een fles gevuld met zand
en vuurpotten tussen een paar bakstenen;
• Steek vuurwerk nooit in uw hand aan;
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont
of een brandende sigaret;
• Draag een veiligheidsbril;
• Houd minstens zes meter afstand;
• Steek elk stuk vuurwerk apart af;
• Gooi nooit vuurwerk naar mensen en dieren;

• Steek weigeraars nooit opnieuw aan;
• Ruim na het afsteken de vuurwerkresten
op, vooral ook het vuurwerk wat niet is afgegaan;
• Vuurwerk wat niet is afgegaan, kunt u goed
natmaken, zodat er geen ontploffingsgevaar meer is;
• Gooi de vuurwerkresten in de grijze container;
• U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van uw vuurwerkresten.
Overlast?
Mocht u tijdens de jaarwisseling overlast ervaren, dan kunt u bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Overlast kunt u ook
melden via www.vuurwerkoverlast.nl.
Als u een melding wilt doen die betrekking
heeft op de handel en opslag van illegaal vuurwerk, dan kunt u bellen naar Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000. Via de Buiten Beter
app kan schade door vuurwerk direct aan de
gemeente gemeld worden. De gemeente kan
hierdoor na de jaarwisseling sneller en doelgerichter overgaan tot reparatie.

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 - Engelaarsdijk / Poortvlietsedijk: het verleggen van een gastransportleiding (ontvangen op 18 december 2015)
• Sint-Maartensdijk - Plevierlaan : het kappen
van 13 elzen (ontvangen op 16 december
2015)
• Stavenisse - ter hoogte van Prins Bernhardstraat 21 en 23 : het kappen van 3 sierkersen (ontvangen op 17 december 2015)
• Stavenisse - Oudelandsedijk 16: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning (het bouwen van een woning) (ontvangen op 12 december 2015)
• Tholen - ter hoogte van Schuttershof 1 en
2: het kappen van 3 bomen (ontvangen op
17 december 2015)
• Tholen - ter hoogte van Touwslagersdreef
40 en 67: het kappen van 2 elzen (ontvangen op 17 december 2015)
• Tholen - ter hoogte van achtertuin Oudelandsepoort 17 en ter hoogte van Oude-

landsepoort 5: het kappen van 2 bomen
(ontvangen op 16 december 2015)
• Tholen - Contr’ Escarpe 13: het realiseren
van een tijdelijk (1 jaar) pop-up restaurant
(ontvangen op 10 december 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 in het gemeentehuis van Tholen. De eerstvolgende
welstandsvergadering is op maandag 4
januari 2016. De vergadering begint om
13:00 uur. 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.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te

verlenen voor:
• Oud-Vossemeer - naast Dorpsweg 71: het
bouwen van een woning en garage

gebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is. De ingebrachte
zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 31 december 2015 tot en met 10 februari 2016
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.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

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 in-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Sint-Annaland - Molendijk 23: het wijzigen van
de gevel (verzonden op 18 december 2015)
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
38: het vergroten van een woning (verzonden op 23 december 2015)
• Tholen - Schietbaan 2 t/m 8 (even) en Vestetuin 41 t/m 75 (oneven): het bouwen van
17 appartementen + commerciële ruimten
(verzonden op 23 december 2015)
• Sint-Annaland - Molendijk 2: het wijzigen
van de gevel (verzonden op 23 december
2015)
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 bevat-

ten, 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-West-Brabant
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/be-

stuursrecht. 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
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• De heer H.J. Poot, Randweg 7 te Poortvliet.
Het betreft een melding voor het slopen
en vervangen van de bestaande werktuigberging. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT150911.
Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 4 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.

WWW.THOLEN.NL

