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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 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

VERGROOT DE HOOP MET TAXUSSNOEISEL

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Help kanker bestrijden vanuit uw tuin

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Van 15 juni tot 31 augustus 2016 wordt in de milieustraat in Sint-Maartensdijk
weer taxussnoeisel ingezameld voor de actie ‘Vergroot de Hoop’. Bij deze actie
wordt taxussnoeisel ingezameld als grondstof voor chemokuren. Eén m3 taxussnoeisel is goed voor één chemokuur.
Werkzame stof
In de jonge twijgen van de Taxus Baccata zit de werkzame stof baccatine. Dit is
een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt. Omdat het om
de jonge twijgen gaat, is het belangrijk om alleen de lichtgroene takjes die het afgelopen seizoen zijn bijgegroeid te verzamelen. Zo
blijft het snoeisel zo zuiver mogelijk.
Donatie
Elke m3 jong en zuiver taxussnoeisel levert de inzamelpunten een bedrag op. Het inzamelpunt mag vervolgens kiezen aan welk kankergerelateerd goede doel ze het totale bedrag schenken.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 23 juni om 19.30 uur houdt
de gemeenteraad van Tholen een openbare
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen.
Agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Brief en bijbehorende stukken Advies samenvoeging Test en Training en B-flex
Antwoord op schriftelijke vraag
Antwoord op schriftelijke vraag fractie SP
inzake PGB’s
Bespreekstukken
• Voorstel om kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel om in te stemmen met de VRZ
Programmabegroting 2017 onder de volgende voorwaarden:
1. Ervoor te pleiten dat er afspraken
			 worden gemaakt voor de jaren 2018
			 en volgende zodat de kans op een
			 verhoging van de gemeentelijke
			 bijdrage zoals nu voorligt, wordt
			verkleind.
2. Het Programma Veerkrachtig Zeeland
			 niet uit te voeren of te versoberen
			 (- € 225.000)
3. Een soberder belabonnement wordt

			 afgesloten (- € 30.000)
4. Het is niet juist de kosten voor een
			 piket voor communicatie CoPI onder
			 te brengen bij Bevolkingszorg, omdat
			 het CoPI een onderdeel is van de hoofd
			 structuur (- € 30.000)
5. Het brandweerduiken is voor de
			 gemeente Tholen geen onderwerp
			 waarop bezuinigd dient te worden in
			 deze waterrijke omgeving.
• Voorstel om de jaarrekening 2015 van de
Gemeente Tholen vast te stellen.
• Voorstel om:
1. bij de kadernota 2017 een afweging te
			 maken over deelname aan toezicht			 dienst 1 van de op te richten boa-pool
			 Brabantse wal en Tholen met een
			 structurele kostenpost van € 68.000
			 per jaar.
2. voor deelname vanaf de start van de
			 pilot, voor de laatste 4 maanden van
			 2016, eenmalig € 22.700,00 beschik			 baar te stellen uit de post onvoorziene
			 uitgaven, onder voorbehoud van een
			 positieve besluitvorming over dit onder			 werp in de kadernota 2017.
• Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingen in de Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente Tholen 2015.
• Voorstel om:
1. In te stemmen met de jaarrekening
			 2015 van OLAZ.

2. In te stemmen met de begrotings			 wijzigingen 1 tot en met 4 2016 van
			OLAZ.
3. In te stemmen met de ontwerp			 begroting 2017 van OLAZ.
4. Het financiële voordeel van € 31.953
			 als gevolg van de afrekening 2015 in
			 2016 toe te voegen aan de egalisatie
			 voorziening afvalstoffenheffing.
• Voorstel om de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland met betrekking tot de garantstelling vast te stellen.
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.
Rechtstreekse uitzending door Omroep Tholen
De gemeenteraadsvergadering wordt live
uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm
106.5.

• Oud-Vossemeer - Hikseweg 7: het bouwen
van een woning (ontvangen op 30 mei
2016).
• Poortvliet - Postweg 17: het bouwen van
een berging (ontvangen op 26 mei 2016).
• Sint-Annaland - Spinnaker 21: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 29 mei
2016).
• Sint-Maartensdijk - Zwanelaan 7: het
plaatsen van een berging en tuinmuur
(ontvangen op 25 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 (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 - Raadhuisstraat 5: het
plaatsen van een bord (verzonden op 2 juni
2016).
• Stavenisse - Julianastraat 16: het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden op
1 juni 2016).
• Tholen - Schuttershof: het aanbrengen
van een ondergrondse hemelwaterafvoerleiding (verzonden op 2 juni 2016).
• Tholen - Energieweg 16: het verbouwen
van een bedrijfspand (verzonden op 2 juni
2016).
• Tholen - Kruittorenstraat 7: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 1 juni
2016).

gemeente Tholen

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 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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?
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wijzigingsplan heeft tot doel de agrarische
bestemming te wijzigen in een bestemming
Wonen.
Met ingang van vrijdag 10 juni 2016 ligt het
besluit met het wijzigingsplan, gedurende
zes weken ter inzage, tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U
kunt het wijzigingsplan online inzien op de
landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0716.wpHikseweg7OVM-VG01.
Gedurende bovengenoemde termijn van 6
weken kan door belanghebbenden beroep
worden ingesteld tegen het besluit van het
college bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019 te
2500 AE ‘s-Gravenhage.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage ligt het Gemeenteblad Tholen nummer 01-2016. Tegen betaling van de kosten kan daarvan afschrift
worden verkregen.
In het Gemeenteblad Tholen worden de integrale teksten van algemeen verbindende
voorschriften (verordeningen e.d.) gepubliceerd. Dit nummer van het gemeenteblad
bevat: “De regeling briefadres gemeente
Tholen”. In de regeling zijn regels vastgesteld om het oneigenlijk gebruik van een
briefadres tegen te gaan. De regeling treedt
in werking op de dag na publicatie.

MEER INFORMATIE:

BEKENDMAKING
OP WWW.THOLEN.NL:
Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving van
de gemeente Tholen maakt, krachtens door
het college van burgemeester en wethouders van die gemeente aan hem verleend
mandaat, het volgende bekend.
Voornoemd college heeft op 24 mei 2016
besloten het wijzigingsplan Hikseweg7,
Oud-Vossemeer ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan
Buitengebied Tholen vast te stellen. Dit

• Voorlichtingsbijeenkomst na brand
Onder de Molen Oud-Vossemeer 9
juni 2016;
• Breinkracht CVA/NAH trefpunt 11 juni
2016;
• Onderzoek leefbaarheid;
• Info borden buitendijks fietsen;
• Fotowedstrijd gemeentegids
2016/2017

WWW.THOLEN.NL

