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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 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

2 6 M EI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
VOORKOM INBRAAK EN START MET WHATSAPP BUURTPREVENTIE

Onderstaand kunt u de ons bekende evenementen, collectes en overige verkopingen
zien. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 14 0166. Schriftelijke reacties kunt u zenden aan gemeente Tholen, afd. Publiekszaken, Postbus 51,
4690 AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.

Registreer uw Whats App-groep op www.wabp.nl
Heeft u al een Whats App-groep met uw buurt? Whats App Buurtpreventie is een Whats App-groep die zich richt op het signaleren
van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt, dorp of stad
door bewoners. Via een Whats App-groep kunt u elkaar eenvoudig
waarschuwen.
Doel Whats App Buurtpreventie
Het doel van Whats App Buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen
en oren voor de politie en andere toezichthouders, omdat zij nu eenmaal niet op iedere hoek of straat kunnen staan. Door Whats App
Buurtpreventie kunnen inwoners zelf hun eigen buurt in de gaten
houden. Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde: “Het zou prachtig
zijn als we in elke kern minimaal één Whats App-groep krijgen waarin
mensen elkaar kunnen waarschuwen als er een verdachte situatie
wordt gezien. Maar er kan ook een groep per wijk of zelfs per straat
opgericht worden. We hopen natuurlijk dat er hierdoor een stukje criminaliteit en dan met name inbraak kan worden voorkomen”.
Aansluiten
Op www.wabp.nl hebben al ruim 3000 Whats App-groepen zich geregistreerd, ook al verschillende groepen in de gemeente Tholen. Door
te registreren komt de groep op de kaart te staan en kunnen mensen
kijken of er al een groep in de buurt is waarbij ze kunnen aansluiten,
of dat er een nieuwe groep opgericht kan worden. Ook zijn er op de
website richtlijnen te vinden die handig zijn als de Whats App-groep
eenmaal is opgericht.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 9 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
1. Memo en Jaarverslag ombudsman 2015.
2.	Handhavingsuitvoeringsprog ramma
2016.
3.	
Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2015.
4. Samenwerkingsregio Woningcorporaties.
5.	
Uitvoering motie ABT inz. bomen langs
provinciale- en waterschapswegen.
6.	Jaarverslag 2015 vrijwillige thuiszorg en
steunpunt mantelzorg.
Antwoord op schriftelijke vraag
Antwoord op schriftelijke vraag van de fractie CDA - inzake financiële solidariteit inkoop
jeugdzorg.
Bespreekstukken
•	Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het begrotingsjaar 2016 en het
hieruit voortvloeiende voordelig incidenteel
resultaat ad € 25.180 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. g
een 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.
•	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
aan de algemene reserves, alsmede terugbetaling aan de Zeeuwse gemeenten
van € 308.639.
•	Voorstel om uw zienswijze te geven over
de 2e begrotingswijziging 2016, de inhoudelijke programmabegroting 2016

en de Kadernota 2017-2020 van de GGD
Zeeland. Uw zienswijze wordt hierbij als
volgt geformuleerd:
1. Geen opmerkingen maken over de inhoudelijke programmabegroting 2016.
2. Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2016 instemming met de verhoging van de GGD-begroting i.v.m.
de Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen
(GASS) en de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(PSHOR), welke een begrotingsneutraal effect heeft op de gemeentelijke
begroting.
3. 
Voor de overige wijzigingen in de 2e
begrotingswijziging 2016 en de kadernota 2017-2020 dient een deel van de
verhoogde personeelskosten binnen
de eigen begroting van de GGD opgevangen te worden. Door deze handelswijze wordt aangesloten bij de VZGrichtlijn.
• 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’.
	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 OudVossemeer” vast te stellen;
2. g
 een exploitatieplan vast te stellen.
Voorstel om:
1. 
het bestemmingsplan “partiële herziening bestemmingsplan Kommen S. Labanstraat” vast te stellen;
2. geen exploitatieplan 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.

Ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint Philipsland - Hogeweg 1: het verbouwen en uitbreiden van een loods (ontvangen op 18 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 Handha-

ving (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:
• Sint Philipsland - Stationsstraat 2 t/m 18:
het bouwen van 9 woningen (verzonden
op 19 mei 2016).
• Sint-Annaland - Kromsteven 7: het bouwen van een garage (verzonden op 17 mei
2016).
• Stavenisse - Keetenweg 10: het wijzigen
van het gebruik van de beheerderswoning naar recreatiewoning (verzonden op
18 mei 2016).
• Stavenisse - Buurtweg 197: het plaatsen

NAAM
85 jarig jubileum vv W.H.S.
Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers wandelmarathon
St. Tholen 650 jaar - Havendag te Tholen
PKN Hervormde Gemeente Tholen,
zomerverkoping, Kerkplein 1 te Tholen
Hersteld Hervormde Gemeente Poortvliet,
verkoping, Tuincentrum De Bonte
Comité Avondwandelvierdaagse Sint Philipsland
Collecte Epilepsiefonds
Collecte Maag Lever Darm Stichting
Collecte Nederlandse Rode Kruis
Collecte Algemene Nederlandse
Gehandicapten Org.
St. Tholen 650 jaar - buitenspeeldag te Tholen
Kermis plein, Raadhuisstraat te Oud-Vossemeer
Braderie te Sint Philipsland
Schuurfeest PJZ
St. Kiwanis -Drakenbootrace op de Veste te Tholen
St. Anthonie Keldermans Concerten – concerten
in Oude Stadhuis te Tholen
Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers –
avondwandelvierdaagse te Scherpenisse
WSC Vosmeer - avondwandelvierdaagse
W.S.V. Sint-Annaland -Schout- en
Schepenen Race 2016
St. StaVoord6 - Colorrun Eiland Tholen te
Scherpenisse
St. Tholen 650 jaar -zomeravondconcert
Concordia op de Markt te Tholen
Gereformeerde Gemeente Tholen - jaarmarkt/
snuffelmarkt te Tholen
Truckersrit 2016
Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers –
avondwandelvierdaagse te Stavenisse
VrijmiBo Tholen –
locatie Scheepswerf Duijvendijk, Contr’ Escarpe
Opendag DierenOpvangcentrum Tholen
Camping Kruytenburg te Poortvliet Fair

DATUM
do 2 t/m za 4 juni
za 4 juni
za 4 juni
za 4 juni
za 4 juni
ma 6 t/m do 9 juni
ma 6 t/m za 11 juni
ma 13 t/m za 18 juni
ma 20 t/m za 25 juni
ma 27 t/m za 2 juli
wo 8 juni
vr 10 en za 11 juni
za 11 juni
za 11 juni
za11 juni
iedere zaterdag vanaf 11 juni tot en
met 27 augustus
ma 13 t/m do 16 juni
ma 13 t/m do 16 juni
za 18 juni
za 18 juni
za 18 juni
za 18 juni
za 18 juni 2016
ma 20 t/m do 23 juni
vr 24 juni
za 25 juni
za 25 juni

LINTJESREGEN 2017
Stuur nu uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding in!
Kent u iemand die zich zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid inzet voor de samenleving? Iemand die altijd voor anderen klaarstaat, de handen graag uit de mouwen
steekt en fungeert als stille kracht, kortom: iemand die een lintje verdient? Iedereen kan
een onderscheiding aanvragen voor iemand anders.
Hoe dien ik een aanvraag in?
Surf naar de pagina www.lintjes.nl. Naast aanvullende informatie over de lintjesregen,
kunt u vanaf deze website ook het voorstelformulier downloaden dat u nodig heeft voor
het indienen van een aanvraag. Gebruik hiervoor de knop Downloads. Neem daarnaast
contact op met de gemeente Tholen. De kabinetsmedewerker kan u meer vertellen over
de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en inschatten of uw aanvraag kans van
slagen heeft. Heeft u geen internet, dan kunnen de benodigde formulieren toegestuurd
worden.
Wanneer dien ik een aanvraag in?
Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, dan kunt u het voorstel
tenminste zes maanden van tevoren naar de kabinetsmedewerker sturen. Voor de lintjesregen 2017 moeten de voorstellen uiterlijk 1 juli worden ingeleverd.
Vragen
Voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker, mevrouw Y.J. (Yvonne) Marinissen, telefoonnummer 14 0166. U kunt
ook mailen naar marinissen.y@tholen.nl.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

EVENEMENTEN KALENDER - JUNI 2016

van een dakkapel (verzonden op 17 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 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.

GEMEENTE THOLEN ONDERZOEKT
DRAAGVLAK OPVANG VLUCHTELINGEN
Inwoners van de gemeente Tholen kunnen vanaf donderdag 26 mei tot en met zondag 5 juni een enquête invullen over de opvang van vluchtelingen in hun gemeente via
www.VluchtelingenTholen.nl. De provincie Zeeland moet de komende drie jaar zorgen
voor een groot aantal opvangplaatsen. Dit is afgesproken in een bestuursakkoord met
het kabinet. Van alle Zeeuwse gemeenten wordt hierin een bijdrage verwacht. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Thoolse inwoners tegenover de opvang van vluchtelingen staan.
De raad van de gemeente Tholen heeft op 10 maart besloten om in te stemmen met
het voorstel van het college over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Dit besluit
houdt onder meer in dat er geen AZC in de gemeente Tholen komt, maar dat er wel
onderzoek moet worden verricht naar de mogelijkheid om vluchtelingen op te vangen
middels meerjarige noodopvang. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Necker
van Naem. Om zeker te zijn dat alleen inwoners van de gemeente het onderzoek invullen, worden na het invullen een aantal verificatiestappen gezet. Voor inwoners die geen
beschikking hebben over internet, is er een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene
nummer: 14 0166.

WWW.THOLEN.NL

