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Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag
tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur, donderdag van
18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

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 93: 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.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur zijn wij
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE NIEUWS
KONING EN KONINGIN BRENGEN STREEKBEZOEK AAN
SCHOUWEN-DUIVELAND EN THOLEN
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare
Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 16
oktober 2018 een streekbezoek aan SchouwenDuiveland en Tholen in de provincie Zeeland. Zeeland bestaat uit eilanden verbonden door dijken,
dammen en de Deltawerken. Deze ligging is bepalend voor het landschap, het karakter van de
bevolking, de economie en de toegankelijkheid
van voorzieningen. Met innovatieve oplossingen
op het gebied van natuurontwikkeling, toerisme,
energieopwekking en het versterken van de leefbaarheid, heeft de provincie de bedreigingen van
het water omgezet in kansen voor de toekomst.
Het Koninklijk Paar bezoekt achtereenvolgens
Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint Philipsland,
Sint-Annaland en Tholen.
Schouwen-Duiveland is in oppervlakte de grootste gemeente van Zeeland. Meer dan de helft
van het grondgebied ligt in het water. Vanwege
de uitgestrekte stranden trekt het eiland veel toeristen aan. De gemeente zet zich actief in voor
duurzaam toerisme. De verzilte landbouwgrond,
een gevolg van de watersnoodramp van 1953, is
omgezet in nieuw natuurgebied.
Renesse
Het streekbezoek begint in Renesse bij Strandpark De Zeeuwse Kust. Het Koninklijk Paar wordt
daar ontvangen door Commissaris van de Koning,
de heer J.M.M. Polman en burgemeester van
Schouwen-Duiveland, de heer G.C.G.M. Rabelink.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
spreken hier onder meer met recreatieondernemers en vertegenwoordigers van het masterplan
Renesse over de verduurzaming van recreatie en
toerisme. Na een korte wandeling over het strandpark worden zij bijgepraat over de manier waarop
het eiland omgaat met duurzame energie (windenergie en getijdenenergie).
Kerkwerve
In Kerkwerve bezoekt het Koninklijk Paar ‘Hof van
Alexander’, voorheen een vervallen boerderij en
nu een duurzaam hotel met een hoogwaardig trainingscentrum voor de paardensport. Hier wordt
een toelichting gegeven op de Zeeuwse kustvisie
en natuurontwikkeling. Het hotel is gelegen aan
de rand van Plan Tureluur, een groot nieuw natuurgebied waar veel verschillende vogelsoorten
broeden.
Bruinisse
Vanuit de haven van vissersdorp Bruinisse maken de Koning en Koningin in een politieboot de
overtocht naar Sint Philipsland. Bij de haven krijgen zij uitleg over de Zeeuwse Hoogaarzen. Deze
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vissersboten behoren tot het Zeeuws cultureel
erfgoed. Aan boord van de politieboot vindt een
gesprek plaats over ontwikkelingen op het gebied
van waterrecreatie en over criminaliteit op het water.
Sint Philipsland
Bij aankomst in Sint Philipsland worden Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima welkom
geheten door mevrouw G.J. Van de Velde-de Wilde, burgemeester van de gemeente Tholen. Voor
het van oudsher agrarische eiland Tholen is de
ligging aan het water, net als voor SchouwenDuiveland, een belangrijke factor in het dagelijkse
leven. ‘Het veer’ bij Sint Philipsland was tot 1988
dé manier om per auto naar Schouwen te komen.
In de oude haven worden nu hangcultuurmosselen gekweekt en in het bijbehorende veerwachthuisje is een restaurant gevestigd. Hier spreekt
het Koninklijk Paar met agrariërs, vertegenwoordigers van Proeftuin Precisielandbouw, Deltares,
het waterschap en studenten over ontwikkelingen
in de landbouw, zoals de verzilting van landbouwgrond, digitalisering en bodemanalyses.
Sint-Annaland
Vergrijzing en ontgroening maken de regio Tholen kwetsbaar op het gebied van leefbaarheid en
behoud van voorzieningen. Tijdens het bezoek
aan Zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland,
krijgen de Koning en Koningin een toelichting
op de manier waarop de gemeente en inwoners
hiermee omgaan. Zij spreken onder meer met inwoners, vrijwilligers en zorgverleners over diverse
burgerinitiatieven, nieuwe zorgconcepten, mantelzorg en de integratie van statushouders.
Tholen
Dankzij de verbeterde ontsluiting door de aanleg
van dammen en de centrale ligging in de Zuidwestelijke Delta heeft Tholen een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor ondernemers en handel.
Bij HEMI Winkelinrichting, gespecialiseerd in de
afbouw en inrichting van retailformules, krijgt het
Koninklijk Paar een rondleiding door het bedrijf.
Tijdens een bedrijvenmarkt maken zij kennis met
ondernemers en vertegenwoordigers van gevestigde en nieuwe bedrijven en onderwijs uit de
regio. In Zeeland groeit de werkgelegenheid het
hardst op Tholen, onder meer door de start van
nieuwe bedrijven. Om in deze behoefte aan werknemers te kunnen (blijven) voorzien is kwalitatief
onderwijs en een goede aansluiting van scholen
op bedrijfsleven van belang. Het bezoek eindigt
met een informele ontmoeting met mensen die
bij de organisatie van dit bezoek betrokken waren.

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 – Zijpestraat 13a: het uitbreiden van een clubgebouw (ontvangen op
14 september 2018).
• Sint-Annaland – Tienhoven 18: het wijzigen van de gevels (ontvangen op 20 september 2018).
• Sint-Maartensdijk – Nijverheidsweg : het
bouwenvaneenbedrijfspand(ontvangenop
15 september 2018).
• Tholen – Jan van Bloisstraat 1: het bouwen van een aanbouw aan de woning
(ontvangen op 18 september 2018).
•
Tholen – Oesterdam 239, 245, 247 en
253: het bouwen van 4 recreatiewoningen (ontvangen op 17 september 2018).
•
Tholen – Oesterdam 213, 223, 235 en
241: het bouwen van 4 recreatiewoningen (ontvangen op 17 september 2018).

•
Tholen – Oesterdam 211, 221, 237 en
249: het bouwen van 4 recreatiewoningen (ontvangen op 17 september 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
•
Scherpenisse – Gatweg 4: het tijdelijk
plaatsen van een frietkar (verzonden op
20 september 2018).
• Scherpenisse – Platteweg 13a: het bouwen van een woning (verzonden op
20 september 2018).
• Sint-Annaland – Kromsteven 14 : het bouwen van één 2 onder 1 kapwoning (verzonden op 21 september 2018).
• Sint-Annaland – Kromsteven 12 : het bouwen van één 2 onder 1 kapwoning (verzonden op 21 september 2018).
• Tholen – Kerkplein 3: het plaatsen van diverse antennes op de kerktoren (verzonden op
17 september 2018).
• Tholen – Secretaris Labanstraat 29: het
bouwen van een woning (verzonden op
17 september 2018).
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 ZeelandWest-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.rijks-

•V
 oorstel om kennis te nemen van het
Regionaal Beleidsplan Zeeland-WestBrabant 2019-2022.
•
Voorstel betreffende vorming overleg
Zeeuwse overheden.
• Voorstel om een klacht over de bejegening in het kader van WOB-verzoeken
en bij de afhandeling van klachten gedeeltelijk gegrond te verklaren.
•
Voorstel tot benoeming van de heren
F. van Dorst en K. Ebert als lid van de
Raad van Toezicht Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Tholen, OcTHO
•
Verordening gebruik gemeentelijke

zwembaden 2019.
•V
 oorstel tot vaststelling van het Regionaal Kader Gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2018-2021: Samen
werken aan vitale inwoners en een gezonde regio.
• Voorstel tot vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Tholen 2018-2021.
• De tussenevaluatie van het eerste jaar
van de uitvoering van de bestuursopdracht acquisitie vaststellen.
• Voorstel om het beleidsplan Toerisme
& Recreatie Tholen 2019-2022, “Van
basis naar beleving”, vast te stellen.
•
Analyse uitbreiding detailhandelsmogelijkheden locatie VesteTuin en ont-

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van Maatschap A.C.
Knulst op grond van artikel 2.20 eerste lid
van het Activiteitenbesluit milieubeheer,
maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeve van Maatschap A.C. Knulst, gelegen
aan de Kerkweg 3 te Stavenisse.

Kijk voor uitgebreide informatie over
inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op
onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de Raadsvergadering
op 11 oktober 2018 om 19:30 uur:

overheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/brochures/2015/04/14/
bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissingvan-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.

wikkeling binnenstad.
• Voorstel om:
1. 
het
bestemmingsplan
“Parapluherziening Parkeren Tholen”
vast te stellen;
2. 
geen exploitatieplan vast te stellen.
• Voorstel tot vaststelling van 9 herziene
grondexploitaties.

• Werkzaamheden Raadhuisstraat
Oud-Vossemeer
• De Zeeuwse Maand
van de veiligheid
• Wegwerkzaamheden A4

Gemeenteraadsvergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. De vergaderingen zijn
openbaar, u bent welkom vanaf 19.30
uur. Kijk voor uitgebreide informatie op
onze website.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kijk dan op www.tholen.nl en zoek op ‘vacatures’.

