EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 19 mei 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK20

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
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Scherpenisse – Goudenregenlaan: het
bouwen van een woning (ontvangen op
11 mei 2016)
• Sint-Annaland – Bierensstraat 25: het
plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen op 9 mei 2016)
• Tholen – Dalemsestraat 19-21: het gedeeltelijk slopen van een woon-/winkelpand (ontvangen op 3 mei 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 (telefoonnummer
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 omgevingsvergunning / omgevingsvergunningen hebben verleend:
• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerlandstraat 16: het bouwen van een woning
(verzonden op 10 mei 2016)
• Tholen – Dalemsestraat 19-21: het gedeeltelijk slopen van een woon-/winkelpand (verzonden op 9 mei 2016)
• Tholen – Slabbecoornweg 29: het uitbreiden van een bedrijfspand en kantoor (verzonden op 12 mei 2016)
• Tholen – Burgemeester Van Stapelestraat
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OPENINGSTIJDEN
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1 t/m 11 (oneven): het bouwen van 6 woningen (verzonden op 13 mei 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

GEEN DIENSTVERLENING OP 23 MEI
In verband met de overgang naar i-Burgerzaken kan er maandag 23 mei geen dienstverlening plaatsvinden.

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 recht-

bank 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
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een
aanvraag voor het realiseren van een inrit
ontvangen tegenover Markt 11 te Tholen.
De aanvraag staat bekend onder zaak
43682.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van
afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd
en ondertekend te zijn. Verder moet het
bezwaarschrift voorzien zijn van naam en
adres, een omschrijving van het besluit
(zaak 43682) waartegen het bezwaar is
gericht en de redenen waarom tegen dit
besluit bezwaar wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van
een bezwaarschrift vindt u in de brochure
“Bezwaar en beroep tegen een beslissing
van de overheid” die u kunt downloaden
van de site www.rijksoverheid.nl.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIE RUIMTE
De commissie Ruimte vergadert op maandag 30 mei om 19.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende
punten:
Bespreekstukken
• Voorstel om kennis te nemen van het ontwerp van de begroting Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2017 en geen zienswijzen in te dienen.
• Uitbreiding bodemkwaliteitskaart door
automatische erkenning van, van kracht
zijnde (water)bodemkwaliteitskaarten van
andere Nederlandse overheden als wettig
bewijsmiddel.
• Voorstel om:
1.
het bestemmingsplan partiële herziening “bestemmingsplan Tholen Buitengebied – Boshoeveweg 1 Oud-Vossemeer” vast te stellen;
2.geen exploitatieplan vast te stellen
• Voorstel om:
1. het bestemmingsplan “partiële herzie-

ning bp Kommen - S. Labanstraat” vast
te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 31 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Bespreekstukken
• Voorstel om in te stemmen met de voorliggende begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling De Zeeuwse Muziekschool en geen zienswijze in te dienen
ook wordt u voorgesteld de jaarrekening
en het jaarverslag over 2015 voor kennisgeving aan te nemen.
• Voorstel om ten aanzien van de jaarrekening 2015 van de GGD Zeeland geen bezwaar te maken tegen de toevoeging van
het positieve saldo van € 336.092,00 aan
de algemene reserves, alsmede terugbe-

taling aan de Zeeuwse gemeenten van
€ 308.639,00.
• Voorstel om uw zienswijze te geven over
de 2e begrotingswijziging 2016, de inhoudelijke programmabegroting 2016 en de
Kadernota 2017-2020 van de GGD Zeeland.
• Voorstel om:
1. 
kennis te nemen van de jaarrekening
2015 van de Gemeenschappelijke Regeling De Betho.
2. ten aanzien van de begroting 2017 de
volgende zienswijze in te dienen:
Instemmen met de begroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018-2020 onder
voorwaarde dat:
•		de VZG richtlijn met betrekking tot de
reservevorming wordt nageleefd en het
restant wordt uitgekeerd aan de gemeenten;
•		de toereikendheid wordt onderbouwd
van de huidige bestemmingsreserve;
•		de bestemmingsreserve gesplitst wordt
in een ‘bestemmingsreserve brand’ en
een ‘bestemmingsreserve participatiewet’.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 1 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Informatief
Nieuwsbrief
2016

Regio West-Brabant - april

Bespreekstukken
• Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het begrotingsjaar 2016 en
het hieruit voortvloeiende voordelig incidenteel resultaat ad € 25.180,00 ten gunste te brengen van de post onvoorziene
uitgaven.
• Voorstel tot vaststelling van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen).
• Voorstel om:
1. 
kennis te nemen van de jaarstukken
2015 van de Regio West-Brabant en in

te stemmen met de bestemming van
het rekeningsaldo;
2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2017 van de Regio West
Brabant en het verstrekken van een bijdrage aan het O&O-fonds op te nemen
in de Kadernota 2017;
3. kennis te nemen van het Productplan
2017-2020 en de begroting van REWIN
en bij de behandeling van de Kadernota
2017 een besluit te nemen over het verstrekken van een hogere jaarlijkse bijdrage.
• Voorstel om:
1. 
kennis te nemen van de jaarstukken
2015 van SaBeWa Zeeland;
2. 
een zienswijze in te dienen tegen de
programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van SaBeWa
Zeeland. De lastenpost ‘ruimte / tekort
in het kader van VZG richtlijn’ dient in
mindering te worden gebracht op de
deelnemersbijdrage.
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: 0166668350.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de
knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). 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.

WWW.THOLEN.NL

