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Donderdag 19 februari 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK08

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

Iedere werkdag geopend
Van 9.00 tot 12.30 uur: vrije inloop. In de middag hal
van gemeentehuis geopend, dienstverlening alleen op
afspraak van 12.30 tot 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 tot 20.00 uur

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:
•	Oud-Vossemeer - Molenstraat 55: het
vergroten van een woning (ontvangen
op 7 februari 2015);
•	Tholen - Jonkheer van Vredenburchlaan
55: het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (ontvangen op 10 februari 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 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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
•	Poortvliet - Deestraat 23 t/m 33: het
bouwen van 6 woningen (verzonden
11 februari 2015);
•	
Tholen - Abraham Beeckmanlaan 6:
het tijdelijk bewonen van een leegstaand
schoolgebouw
(verzonden
6 februari 2015);
•	
Tholen - Luchtenburgseweg 18: het
bouwen van een woning met vrijstaande
berging (verzonden 12 februari 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 Ruimtelijke
Ontwikkeling, 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
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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:

•	
Turnco Agrotrade B.V., Klaverveld 46
te Oud-Vossemeer;
•	
Zorgonderneming de Vlinderbloem,
Visstraat 19 te Tholen;
•	Ben de Rooy Car -Repair, Industrieweg
8 te Sint Philipsland.
Bovengenoemde meldingen liggen met
ingang van 20 februari 2015 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 bellen naar de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving via telefoonnummer 14 0166.
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•	Maatschap C.W. van Dalen en E.F. van
Dalen-van Nieuwenhuijzen, Postweg
16 te Tholen;
•	V.o.f. De Jong-Elenbaas, Platteweg 26
te Scherpenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met
ingang van 20 februari 2015 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 de heer A.A.M.J. Oostvogels van RUD
Zeeland, telefoonnummer 0115-745194
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?
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OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIE RUIMTE
De commissie Ruimte vergadert op maandag 2 maart 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 15.0002
fractie CU - Wijziging in dienstregeling
openbaar vervoer.
•	Antwoord op schriftelijke vraag 15.0004
fractie SP - Supermarkt Poortvliet.
Bespreekstukken
•	Voorstel om 50% van de aanleg van een
hellingbaan op de Eendrachtsdijk te bekostigen en dit bedrag ten laste van de
Algemene reserve te laten komen.
•	Voorstel om een standpunt te bepalen
inzake het wel of niet instemmen met
het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat ziet op het mogelijk maken van woningbouw aan de Patrijzenweg te Oud-Vossemeer.
Presentatie over Zuid-Westelijke Delta en
Waterpoort

RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING
EN BESTUURSZAKEN
Op woensdag 4 maart om 19.30 uur is er
in de raadzaal van het gemeentehuis in
Tholen een combinatie van de commissie
Samenleving en Bestuurszaken. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
•	Antwoord op schriftelijke vraag: fractie
SP - vervolgvragen jeugdwerkloosheid antwoord.
Informatief
•	Regio West-Brabant nieuwsbrief januari
2015.
•	Evaluatieverslag en brief aan de VRZ betreffende incident Schelde-Rijnverbinding.

ting van het consultatiebureau in SintAnnaland.
• Voorstel om:
1.	kennis te nemen van de evaluatie en verantwoordingsrapportage van het Programma Dienstverlening;
2.	in te stemmen met de aanwending van
het bedrag van € 400.000,= (afgerond)
aan extra bezuiniging, die wordt gegenereerd door het Programma Dienstverlening, voor het integrale organisatie
ontwikkeltraject (Programma) “Tholen,
Met de Tijd Mee”;
3.	kennis te nemen van de integrale financiële tussenrapportage naar de situatie
per 1 januari 2015 van de bezuinigingen
op de bedrijfsvoering en in te stemmen
met de geactualiseerde en bijgestelde
opgave.
•	Voorstel om in te stemmen met verkoop
van het gehele door DELTA Energy B.V.
gehouden kapitaal in de vennootschap
Windpark Kreekraksluis B.V.
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: 0166-668 350.
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: 0166-668 350.

Bespreekstukken
•	
Het voeren van discussie over de slui-
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