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Donderdag 29 september 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK39

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

29SEP

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
VANAF 1 OKTOBER

INLOOPSPREEKUUR SUBSIDIEREGELING PROVINCIALE IMPULS WONEN

Vanaf 1 oktober wordt aan de publieksbalie van de gemeente
Tholen alleen nog op afspraak gewerkt. Dit betekent dat u voortaan via de website een afspraak kunt plannen op een tijdstip dat
voor u het beste uitkomt. Wie een eerder aangevraagd paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart af komt halen, kan zonder afspraak
terecht bij de receptie om deze op te halen. Bellen voor een afspraak kan ook: 14 0166

De provincie Zeeland en de gemeente Tholen organiseren op 6
oktober 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur een inloopspreekuur
voor de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen in het gemeentehuis in Tholen. Zowel particulieren, bouwbedrijven als
andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit voor deze
avond. De bijeenkomst is bedoeld om plannen/ideeën informeel
met ons te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen
nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is
en of het om een groot of klein project gaat.

Producten digitaal aanvragen
Steeds meer producten en diensten van de gemeente Tholen
kunt u digitaal aanvragen via de website van de gemeente Tholen.
Vanaf 1 oktober kunnen een verhuizing, het aanvragen van een
uittreksel, maar ook een huwelijksaangifte of geboorteaangifte
volledig geregeld worden vanuit de luie stoel. Ook veel andere producten en diensten zijn digitaal beschikbaar via de website. Een
afspraak maken via het KCC blijft tot de mogelijkheden behoren.

Provinciale Impuls Wonen (PIW)
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben besloten de vijfde ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls
Wonen (PIW) open te stellen. De subsidieregeling is bedoeld
voor particulieren, gemeenten en marktpartijen. Het doel van

de PIW is het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Subsidie kan aangevraagd worden voor het slopen of samenvoegen van particuliere woningen en het renoveren
van drie of meer particuliere aaneengesloten rijwoningen tot
energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Projecten
waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en
er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen
ook in aanmerking.
Subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen via het digitale formulier worden
aangevraagd van tot en met 9 oktober 2016. Voor uitgebreide
informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar de nota
Provinciale Impuls Wonen die beschikbaar wordt gesteld via
www.zeeland.nl/piw.

WIJZIGING PLASTICINZAMELING
Met ingang van oktober 2016 wordt het plastic verpakkingsafval samen met de drankenkartons eens per twee weken opgehaald, in plaats van eens per vier weken. De ophaalrondes
vinden plaats in de even weken en de ophaaldagen blijven ongewijzigd.
Planning
De eerste ophaalronde voor plastic vindt plaats in week 40
op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 oktober. De tweede ophaalronde vindt plaats op maandag 17, dinsdag 18 en
woensdag 19 oktober. Ook gebruikers van afvalcocons en ondergrondse containers kunnen tijdens deze rondes hun plastic
afval aanbieden in de doorzichtige verzamelzak. In de week
van 26 september krijgt u een brief thuisbezorgd met meer
informatie over deze wijziging.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIE RUIMTE
De commissie Ruimte vergadert op maandag 10 oktober 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
bouwplan voor het bouwen van een kerkgebouw aan de Prins Bernhardstraat te
Tholen en af te zien van het geven van
een verklaring van geen bedenkingen.
• Voorstel om:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan ‘Recreatiepark
Wulpdal’ gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
• Voorstel om in te stemmen met de gewijzigde aanwending van de ISV-reserve van
het project Westvest voor de sloop van
de Rädda Barnenstraat te Sint-Maartensdijk.
• Voorstel om geen wensen of bedenkingen
te hebben over het voornemen om te besluiten om de ontwerp-vaststellingsovereenkomst Havengebied Sint-Annaland,
inclusief bijlagen, aan te gaan.
• Voorstel om de grondprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2017 vast te stellen.
• Voorstel tot instemming met de conceptwoonvisie 2017 - 2021.

RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Tholen.
Op de voorlopige agenda staan onder meer
de volgende punten:

Ingekomen stukken
• Open brief met betrekking tot sluiting
keuken Ten Anker;
• Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
- jaarrekening 2015; jaarverslag 20142015 en meerjarenbegroting 2017-2020
incl. informatie over wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling.
Schriftelijke vragen
• Antwoord op schriftelijke vraag van fractie PvdA inzake gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep - huishoudelijke
hulp.
Bespreekstukken
• Voorstel om uw zienswijze te geven over
de 1e begrotingswijziging 2017 van GGD
Zeeland. Deze zienswijze betreft:
1. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2017 betreffende structurele meerkosten voor het gebruik en
de ondersteuning van de Verwijsindex
Regio Zeeland (VIRZ).
2. in te stemmen met een ophoging van
de gemeentelijke bijdrage voor 2017
tot en met 2020.
3. uw zienswijze kenbaar te maken aan
het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland.
• Voorstel om uw zienswijze te geven over
de Programmabegroting 2017 van de
GGD Zeeland. Uw zienswijze is de volgende:
• In de Programmabegroting 2017
wordt voor de jaarschijf 2017 de VZGrichtlijn correct toegepast. Voor 20182020 is dit niet het geval. Ook voor
deze jaren dient de VZG-richtlijn te
worden toegepast.
• De afgelopen jaren is er veelvuldig
sprake geweest van het ontbreken van
vergelijkende cijfers, omdat de structuur van de begroting anders was dan
het jaar ervoor. Het is wenselijk om
enige uniformiteit in de begroting te

krijgen.
• Voorstel om:
1. de adviezen van Acta-advies, zoals
opgenomen in de ‘Adviesnota Bibliotheekwerk gemeenten regio Oosterschelde’, integraal over te nemen.
2. akkoord te gaan met de, op basis van
aanbevelingen in de adviesnota, bijgevoegde vernieuwde inhoudelijke visie
bibliotheekwerk Oosterschelderegio
voor de periode 2017-2020.
3. akkoord te gaan met het, op basis van
aanbevelingen in de adviesnota, bijgevoegde nieuwe financiële kader voor
de periode 2017-2020.
4. de huidige samenwerkingsovereenkomst in 2017 te evalueren en per
1 januari 2018 te komen tot een
vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 12 oktober om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Tholen.
Op de voorlopige agenda staan onder meer
de volgende punten:
Ingekomen stukken
1. Nieuwsbrief Regio West-Brabant juli
2016;
2. Regio West-Brabant – Besluitvorming en
zienswijzen jaarrekening 2015 en begroting 2017
3. Aanbevelingen Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) in het jaarverslag
2013, 2014 en 2015;
4. Veiligheidsregio Zeeland – 1e Bestuursrapportage 2016 en 2de begrotingswijziging 2016.
Bespreekstukken
• Voorstel om een keuze te maken uit de

in de bestuursopdracht Zwembaden
opgenomen opties ten aanzien van de
toekomst van de gemeentelijke zwembaden.
• Voorstel om in te stemmen met
1. het stappenplan “Bestuursopdracht
afvalinzameling Tholen” conform bijlage 2;
• het verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval per 1 januari 2017;
• het betrekken van verenigingen bij
het inzamelen van kunststof;
• de actie 100-100-100;
• evaluatie van de 2 nieuwe maatregelen;
• vergelijking van resultaten ‘verlagen
frequentie’ versus Diftar (Differentiatie van tarieven).
2. de financiële resultaten van hetgeen
onder punt 1 is besloten en van de
verhoogde inzamelfrequentie voor de
inzameling van het kunststofverpakkingen en drankenkartons ten laste/
ten goede te brengen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
• Voorstel tot het geven van toestemming
om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking WestBrabant-West.
• Voorstel om:
1. kennis te nemen van de stand van zaken naar het onderzoek naar opvang
van vluchtelingen in Tholen.
2. in te stemmen met de bereidheid tot
het realiseren van 10% meer statushouders dan de wettelijke taakstelling.
3. akkoord te gaan met het uitgangspunt
van het college dat er in de gemeente
Tholen opvang mogelijk is voor maximaal 300 vluchtelingen met een ingroei vanaf 200 voor meerdere jaren.
4. er mee in te stemmen dat er, rekening
houdend met dat uitgangspunt, op dit
moment geen locatie voor opvang van

vluchtelingen in de gemeente Tholen
kan worden gevestigd.
• Presentatie / voorlichting Veiligheidsregio Zeeland – programmabegroting
2017.

Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda.

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.

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
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.

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:
• Sint Philipsland - Sluisweg 8: het verbouwen en vergroten van een woning en het
plaatsen van een bijgebouw (ontvangen
op 12 september 2016).
• Sint-Annaland - Hoenderweg 39: het wijzigen van de zijgevel
(ontvangen op 16 september 2016).
• Sint-Annaland - Oostweg 1a: het gewijzigd
uitvoeren van een omgevingsvergunning
voor het vervangen van een kas
(ontvangen op 22 september 2016).
• Sint-Maartensdijk – Vier-meistraat: het bouwen van 15 woningen
(ontvangen op 16 september 2016).
• Sint-Maartensdijk - Oostvest 60: het vervangen van het dak
(ontvangen op 15 september 2016).
• Sint-Maartensdijk - Oude Sint-Annalandseweg 1: het verwijderen van de dakbedekking van een landbouwschuur
(ontvangen op 14 september 2016).
• Stavenisse - Buurtweg 115: het plaatsen
van een dakkapel
(ontvangen op 15 september 2016).
• Tholen - Kruittoren 5: het plaatsen van
een erfscheiding
(ontvangen op 11 september 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
140166). 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 – Van Haaftenpolder: het
aanpassen van een natuurgebied
(verzonden op 21 september 2016).
• Sint Philipsland- Haven: het aanbrengen
van een stalen bolderpaal
(verzonden op 22 september 2016).
• Sint Philipsland - Rijksweg (tussen nummer 3 en Zijpse Kreek): het kappen van 15
knotwilgen
(verzonden op 21 september 2016).
• Sint-Annaland - Suzannapolder : het realiseren van een waterberging
(verzonden op 19 september 2016).
• Sint-Annaland - Spastraat 15: het aanbrengen van gevelreclame
(verzonden op 15 september 2016 ).
• Sint-Maartensdijk - Markt 5: het uitbreiden van een hotel (inpandige gebruikswijziging)
(verzonden op 21 september 2016).

• Sint-Maartensdijk - Markt 23: het intern
wijzigen van een pand
(verzonden op 20 september 2016).
• Stavenisse - Wethouder C.J. Moerlandstraat 6 : het bouwen van een woning
(verzonden op 16 september 2016).
• Tholen - Schakerloopolder: het aanpassen
van een natuurgebied
(verzonden op 22 september 2016).
• Tholen - Postweg 8: het plaatsen van een
vulcontainer voor duikflessen
(verzonden op 19 september 2016).
• Tholen - Oesterdam 155: het bouwen van
een vrijstaande berging
(verzonden op 20 september 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 140166.
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

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. 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
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een aanvraag
voor het aanleggen van een inrit ontvangen
voor het pand aan Energieweg 1 te Tholen
ontvangen. De aanvraag staat bekend onder
zaak 55439.
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 55439)
waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar
wordt gemaakt.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een aanvraag
voor het aanleggen van een inrit bij Hoenderweg 35 te Sint-Annaland ontvangen. De
aanvraag staat bekend onder zaak 55702.
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 55702)
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.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan:
Kom Tholen, locatie Slachtveld-Kruittoren.

Het bestemmingsplan heeft het kenmerk
NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN-VO01.
Plangebied
Het gebied is gelegen tussen Bastion, Eendrachtsdijk en Slachtveld te Tholen.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken op de locatie Slachtveld-Kruittoren in
de wijk VesteTuin. Het plan voorziet in de
realisatie van 7 grondgebonden kadewoningen en 22 appartementen met bijbehorende
gebouwde parkeervoorziening.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met
ingang van 30 september 2016 tot en met
10 november 2016, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen,
Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op www.overheid.nl.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. 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.

WWW.THOLEN.NL

