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Donderdag 22 november 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK47

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.

GEMEENTE NIEUWS
DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de raadsvergadering op 6 december 2018 om 19:30 uur:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ingekomen stukken:
Jaarverslag klachtenbehandeling 2017 gemeente Tholen
Jaarverslag griffie gemeente Tholen
Aangenomen motie gemeente Sluis inzake kilometerheffing Vlaanderen
Ingekomen open brief namens de kerken inzake de voorgenomen zondag openstelling van (service)winkels en het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag.
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.
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.
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.

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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet - Lageweg: het bouwen van een woning en een bijgebouw (ontvangen op 11 november 2018);
• Poortvliet – van der Slikkeweg: het bouwen van
2 recreatiewoningen(ontvangen op 12 november
2018);
• Scherpenisse - Scaldisstraat 12: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 13 november
2018);
• Sint-Annaland - Spinnaker: het bouwen van 2 woningen (ontvangen op 14 november 2018);
• Sint-Annaland - Hoenderweg 113: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 15 november 2018);
• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 4: het gewijzigd
uitvoeren van een reeds verleende vergunning
voor het bouwen van een overkapping (ontvangen op 15 november 2018);
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg (perceel M
1437): het kappen van een populierenbos + opnieuw aanplanten met diverse soorten bomen
(ontvangen op 13 november 2018);
• Stavenisse - Wilhelminastraat 41: het vergroten van een woning (ontvangen op 31 oktober
2018);
• Stavenisse - Wilhelminastraat 7: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 2 november
2018);

• Tholen - Mosselhoekseweg 3: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het
bouwen van een opslagschuur (ontvangen op
16 november 2018);
• Tholen - Kaaij 2: het verbouwen en vergroten
van een bedrijfspand (ontvangen op 7 november 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Oud-Vossemeer – t.h.v. Molenweg 29: het
kappen van 1 es (verzonden op 16 november
2018);
• Sint Philipsland – t.h.v. Karreveld 1a-2a: het
kappen van 1 iep (verzonden op 16 november
2018;
• Sint Philipsland – t.h.v. Langeweg 4 en 45: het
kappen van 2 essen (verzonden op 16 november 2018);
• Sint-Annaland – t.h.v. Tienhoven 73: het kappen
van 1 lijsterbes (verzonden op 16 november
2018);
• Sint-Annaland – Dorpsbos Nieuwlandseweg:
het kappen van 1 wilg (verzonden op 16 november 2018);
• Sint-Maartensdijk – t.h.v. Frank van Borselenstraat 22-24: het kappen van 1 berk (verzonden
op 16 november 2018);
• Sint-Maartensdijk – t.h.v. Dokter Tazelaarstraat 1:
het kappen van 1 els (verzonden op 16 november
2018);
• Stavenisse – t.h.v. Pilootweg 2: het kappen van
1 populier (verzonden op 16 november 2018);
• Stavenisse - Kerkstraat 61: het herbouwen van

een woning (verzonden op 15 november 2018);
• Tholen - Kadijk 20a: het plaatsen van 56 zonnepanelen (verzonden op 16 november 2018);
• Tholen - Jan van Bloisstraat 1: het bouwen
van een aanbouw aan de woning (verzonden
op 12 november 2018).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben meldingen
ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Van Rossum Fruit, Buurtweg 18 te Stavenisse;
• Timmerbedrijf René Heijboer, Verbindingsweg
5 te Sint-Maartensdijk.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Kap- en snoeiplan 2018/2019
• Overeenkomst delen (persoons)gegevens
tussen gemeente en Stadlander
• Uitgebreide zorgverzekering voor lage inkomens

