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

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.

COMMISSIE VERGADERINGEN
DE COMMISSIE RUIMTE
Onderwerpen van de commissie Ruimte op 26 november:
• Voorstel om de uitgifteprijzen van grond voor woningbouw, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2019 vast
te stellen;
• Voorstel tot vaststelling van het plan van aanpak Integrale visie openbare ruimte;
• Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Beheer
en Onderhoud Havens;
• Integraal raadsvoorstel beleidsplannen groen, wegen,
openbare verlichting en gebouwen.

DE COMMISSIE SAMENLEVING
Onderwerpen van de commissie Samenleving op 27
november:
• Voorstel om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland ten behoeve van
Veilig Thuis. Hiervoor de benodigde middelen ad.
€ 9.995,04 (2018) en ad. € 12053,53 (2019 en verder) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de
slotwijziging en te dekken ten laste van het integrale
saldo 2018, de voorjaarswijziging 2019 en de Kadernota 2020;
• Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening
gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen voor
het jaar 2019;
• Jaarverslag Zeeuwse Ombudsman;

•P
 rogrammabegroting GGD Zeeland 2019-2011 incl.
gewijzigde gemeentelijke bijdrage.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN
Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op
28 november:
• Voorstel om het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 vast te stellen; kennis te nemen
van het jaarplan integrale veiligheid 2019 van de gemeente Tholen en kennis te nemen van het gewijzigd
Regionaal beleidsplan ZWB 2019-2022;
• Voorstel om het controleprotocol 2018 vast te stellen;
• Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen (woonlasten) per 1 januari 2019 door middel
van vaststelling van de belastingverordeningen;
• Voorstel tot aanpassing van de overige gemeentelijke
belastingen en retributies per 1 januari 2019 door
middel van vaststelling van de diverse verordeningen;
• Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging programmabegroting 2018, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor het jaar 2019;
• Jaarverslag Zeeuwse Ombudsman;
• Reactie op antwoord schriftelijke vraag over SaBeWa.
Commissievergaderingen 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 en agenda’s op onze website.
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OF GEMEENTERAAD SPREKEN?
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DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Smidsstraat 11: het plaatsen van
een tijdelijke woonunit (ontvangen op 31 oktober
2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet – Weihoekweg 1: het kappen van 2 wilgen (verzonden op 2 november 2018).
• Sint Philipsland – Zijpestraat 13a: het uitbreiden
van een clubgebouw (verzonden op 5 november
2018).
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 3: het plaatsen
van een toiletgebouw (verzonden op 7 november
2018).
• Sint-Annaland – Oude Zeedijk 12: het aanleggen
van een dam (verzonden op 5 november 2018).
• Sint-Maartensdijk – Vierde Dijk 5: het kappen van
één populier (verzonden op 7 november 2018)
• Tholen – Oesterdam 245, 247 en 249: het bouwen van 3 recreatiewoningen (verzonden op 7 november 2018).

• Tholen – Oesterdam 213, 223, 235 en 241: het
bouwen van 4 recreatiewoningen (verzonden op
7 november 2018).
• Tholen – Oesterdam 211, 221, 237 en 251: het
bouwen van 4 recreatiewoningen (verzonden op
7 november 2018).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen
voor het verbouwen van een woning, Oudelandsedijk 10, Tholen.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij op grond van artikel 2, onderdeel a van de ‘Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’ op
7 november 2018 het volgende gebied hebben aangewezen als een gebied waar de gasaansluitplicht
blijft gelden. Betreffende kavelnummers 105, 106,
109, 111, 117, 118, 120, 121, 123, 124 en 125 op
vakantiepark Waterrijk Oesterdam aan Oesterdam
3 te Tholen.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Vacature buffetexploitant / beheerder Sporten Gemeenschapscentrum Wellevaete
• Afsluiting Bram Groenewegeweg Poortvliet
• Maatregelen tegen wateroverlast
• Thoolse Ondernemersavond
• Brede School Tholen
• Doneer oude kleding aan Sympany
• Positieve evaluatie derde ronde pilot
wasbare luiers
• Werkzaamheden Vossemeersebrug

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 19 november 2018 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis
van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en
beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op
onze website.

