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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 9 april 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK15

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. 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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op donderdag 23 april om 19.30 uur houdt de gemeenteraad van Tholen een openbare
buitengewone vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen.
AGENDA
Ingekomen stukken en mededelingen
• Antwoord op schriftelijke vraag Fractie VVD - aanleg en onderhoud wegen
• Brief ministerie van BZK over agenda-lokale-democratie
• Jaarverslag 2014 Zeeuwse Ombudsman
Bespreekstukken
• Voorstel om in te stemmen met de verkoop van het 75%- aandelenbelang in Indaver
door DELTA N.V.
• Voorstel om kennis te nemen van de bevindingen uit de rechtmatigheidscontrole
(2014) en de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2014 gezien de
aard en omvang alsnog te bekrachtigen.
• Voorstel tot instemming met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het Stimuleringsfonds Samenleven.
• Voorstel tot intrekking van de verordening leerlingenvervoer 2013 en vaststellen van
de verordening leerlingenvervoer 2015.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015.
• Raadsvoorstel vaststelling van de herziene grondexploitatieberekening voor het bedrijventerrein te Sint Philipsland.
• Raadsvoorstel vaststelling van de herziene grondexploitatieberekening voor het bedrijventerrein te Stavenisse.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). 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: 0166-668350.
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.

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Stavenisse - Buurtweg 8: het uitbreiden
van een woning
(ontvangen op 23 maart 2015).
• Stavenisse - Buurtweg 83: het plaatsen
van een berging
(ontvangen op 20 maart 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 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.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Diverse kernen: het kappen van 8 bomen:
Tholen - 2 bomen nabij Oudelandsepoort
25 en 3 bomen achter Kotterstraat 61:

Sint-Maartensdijk – 1 boom op hoek
Blauwstraat – Korte Vest: Oud-Vossemeer
– 2 bomen tussen Marehoekstraat 30 – 48
(verzonden op 30 maart 2015).
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Stavenisse - Wilhelminastraat 15: het bouwen van een dubbele garage.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2015
tot en met 22 mei 2015 ter inzage in de
leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en
openingstijden het colofon. De beschikking
is ten opzichte van de ontwerpbeschikking
niet gewijzigd.
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:
• Het bouwen van een dubbele garage op
het perceel Wilhelminastraat 15 te Stavenisse;
Er is geen zienswijze ingediend naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. In de
definitieve beschikking zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking tot het verlenen van de omgevingsvergunning en alle ter
zake zijnde stukken liggen met ingang van
10 april 2015 tot en met 22 mei 2015 ter
inzage in de leesruimte van de centrale hal
van het gemeentehuis te Tholen, Hof van
Tholen 2 te Tholen.
Tegen de beschikking kan beroep worden

gemeente Tholen

ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerpbeschikking
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter
inzage is gelegd beroep instellen bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres
en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo
mogelijk dient u een afschrift van het besluit
waarop uw beroepschrift betrekking heeft
mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.
Degene die tegen een beschikking beroep
heeft ingediend, 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 beroepschrift en het aanvragen
van een voorlopige voorziening vindt u in de
brochure “Bezwaar en beroep tegen een be-
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slissing 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.
Wet milieubeheer kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Maatschap A.G.M., M.J.A. en J.C. Wisse,
Langeweg 55 te Sint Philipsland.
Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 10 april 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, telefoon 0115-745194.
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij een melding ingevolge artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
• A. van Tilburg B.V., Stoofweg 9 te NieuwVossemeer, in verband met het voornemen om een mobiele puinbreker in te
zetten op het werk aan Krabbenkreekweg
(werkhaven) te Sint Philipsland. De werkzaamheden vinden plaats in de periode
vanaf 9 april 2015 tot en met 17 april
2015.

4 mei herdenking Tholen
OPROEP VOOR KRANSLEGGING
Ook dit jaar organiseert de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Tijdens
de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen.
Het kransleggen vindt op afroep plaats en er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2015 ziet er als volgt uit:
Vanaf 19.15 uur
Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur
Even vóór 20.00 uur
Van 20.00 uur tot 20.02 uur
20.02 uur
20.05 uur
20.10 uur
Aansluitend

Betrekken van de dodenwacht bij het monument
Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen
Klinkt het ‘Taptoe-signaal’
Wordt twee minuten stilte in acht wordt genomen
Zingen eerste couplet van het Wilhelmus
Toespraak van burgemeester Van de Velde-de Wilde
Kranslegging
Zangkoor brengt liederen ten gehore

Oproep kranslegging
De gemeente roept inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen op om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het
bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar communicatie@tholen.nl, t.a.v.
mevrouw M. Teeuw of via telefoonnummer 14 0166. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 30 april 2015 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte
uw bloemen/krans leggen.
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