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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 26 november 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK48

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
AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER TIJDENS
VLUCHTELINGENOPVANG?
Als u zich wilt inzetten als vrijwilliger, moet u zich vooraf aanmelden.
Vooralsnog is de inzet van vrijwilligers welkom op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 4 december 	tussen 15.00 en 20.00 uur
Zaterdag 5 december 	tussen 08.00 en 20.00 uur
Zondag 6 december 	tussen 08.00 en 20.00 uur
Maandag 7 december 	tussen 08.00 en 12.00 uur
Heeft u voorkeur voor bepaalde activiteiten, dan horen we dat graag (bijvoorbeeld: sport
en spel met kinderen, spelletjes met volwassenen, uitgifte kleding, inname kleding, uitgifte
maaltijden, Nederlandse les e.d.).
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via Servicebureau Voor Elkaar van de gemeente Tholen. Daar wordt
het vrijwilligerswerk gecoördineerd. Mail servicebureau@tholen.nl of bel 14 0166.
Wilt u bij uw aanmelding aangeven welke datum en tijd u eventueel beschikbaar bent en voor
welke activiteit u inzetbaar wilt zijn?

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint-Maartensdijk - Wouthoekweg 5: het
wijzigen van het gebruik van een loods
t.b.v. houtbewerking / een meubelmakerij
(ontvangen op 17 november 2015).
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage
en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden.

Door het Leger de Heils worden hulpgoederen (kleding, schoenen, speelgoed) ingezameld ten behoeve van de opvang van de vluchtelingen.

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.

De inzameling vindt plaats op de Gemeentewerkplaats, Nijverheidsweg 34 in SintMaartensdijk. De inzameldagen zijn dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

INZAMELING HULPGOEDEREN DOOR
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Scherpenisse - Hartogsweg 12: het ver-

bouwen van een bijgebouw (verzonden op
17 november 2015).
• Tholen - Cromvliet 7: het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning
voor het vergroten van een woning en garage (verzonden op 20 november 2015).
• Tholen - Hoogstraat 29: het wijzigen van
de voorgevel (verzonden op 19 november
2015).
• Tholen - Groot Verréhof 8: het maken van
een luifel aan de voorgevel van de woning
(verzonden op 19 november 2015).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden aan de
vergunninghouder 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, Postbus 51, 4690 AB Tholen.
Degene die tegen het besluit tot intrekking
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 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.
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij op
13 november 2015 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is,
hebben ontvangen van:
• Nestaan Holland B.V., Slabbecoornweg 31
te Tholen.
De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een doseerinstallatie voor additieven. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar
kan op verzoek wel worden ingezien. Als een
bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst
het besluit op de aanvraag worden afgewacht.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H.G.L. Hoogervorst, tel.
0115-745190 van RUD Zeeland. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV150469/00112748.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
WELGELEGEN III TE THOLEN

van het voorontwerpbestemmingsplan Welgelegen III te Tholen. Het plangebied ligt ten
westen van het bedrijventerrein Welgelegen
II te Tholen (kadastrale percelen sectie M,
nummers 353 t/m 359 en sectie S, nummers 316, 320 en 500).
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel verdere
ontwikkeling van bedrijventerrein mogelijk
te maken. Het bestemmingsplan maakt in
hoofdzaak bedrijfsvestiging op percelen
vanaf 5 hectare mogelijk.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
27 november 2015 tot en met 8 januari
2016, dus gedurende zes weken ter inzage
in de leesruimte van het gemeentehuis te
Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan
online inzien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.
BPWelgelegenIIITH-VO01.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen
gedurende de termijn van terinzagelegging
naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging ook per e-mail
worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen
en Handhaving.

Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
RAADSCOMMISSIE RUIMTE
De commissie Ruimte vergadert op maandag 7 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

EVENEMENTEN KALENDER - DECEMBER 2015
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, afdeling Publiekszaken,
Postbus 51, 4690 AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM EVENEMENT 				DATUM
Inzamelen geld door verkoop oliebollen in
alle kernen door Smash’76		
Vr 4 en za 5 december
Collecte St. Vrienden van de 4e musketier Ma 7 t/m za 12 december
5e KOMmetje snerttocht Smerdiek		
Za 12 december
Kerstconcert Oud-Vossemeer’s
Muziekvereniging gymzaal/Odeon 		
Za 12 december
Kerstmarkt in Dorpshuis De Wimpel,
Sint Philipsland				
Za 12 december
Moonlightshopping Stavenisse		
Wo 16 december
Winterfair Smerdiek op ‘t ies
op parkeerterrein Haven, Sint-Maartensdijk Do 17 tot en met za 19 december
Wintermarkt, Sint-Annaland		
Vr 18 december van 18.00 tot 22.00 uur
Snerttocht vanuit Oud-Vossemeer		
Di 29 december
Oliebollen bakken/verkopen
Oranjevereniging Scherpenisse, Pyruslaan Wo 30 en do 31 december
Carbid schietevenement			
Do 31 december

Bespreekstukken
•	
Voorstel om het Actieplan Toerisme
2016 vast te stellen.
•	
Raadsvoorstel vaststelling van de herziene grondexploitatieberekening voor
het exploitatiegebied “Stadszicht II” te
Tholen.
•	
Voorstel om de uitgifteprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2016 vast te stellen.
•	Raadsvoorstel vaststelling van de herziene
grondexploitatieberekening voor het bedrijventerrein “Welgelegen II” te Tholen.
•	
Voorstel om in te stemmen met gewijzigde kaders voor het plan Luysterrijk te
Sint Philipsland.
•	Voorstel tot vaststelling van de herziene
grondexploitatieberekening voor het bedrijventerrein te Sint-Maartensdijk.

RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING
De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 8 december om 19.30 uur in de

raadzaal van het gemeentehuis in Tholen.
Op de voorlopige agenda staan onder meer
de volgende punten:

de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder
meer de volgende punten:

te maken over het wel of niet voortzetten van het project Millenniumgemeente
(incl. geldmiddelen) na 2015.

Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
•	
Antwoord op de schriftelijke vraag van
fractie CU - bibliotheek in de buurt.

Schriftelijke vragen voor het college van
burgemeester en wethouders
•	
Antwoord op de schriftelijke vraag van
fractie SGP over het LHBT-beleid.

Informatief
• Stand van zaken Sociaal Domein.

Informatief
•	Nieuwsbrief Regio West Brabant - “Regionaal Economisch Actieprogramma
boekt successen”.

Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee
vormen van spreekrecht. Aan het begin van
de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht te
brengen van de commissieleden die niet op
de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissievergaderingen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u zich aan het begin van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast
is er het spreekrecht per agendapunt. Per
agendapunt is er discussie mogelijk met de
commissieleden. Als u gebruik wilt maken
van dit spreekrecht, moet u dit tenminste
24 uur voor de vergadering melden bij het
griffiesecretariaat, telefoon: 14 0166.

Bespreekstukken
•	Voorstel om inzake de toekomststrategie
van GR De Betho te kiezen voor het uitbreidingsscenario.
•	Voorstel tot benoeming Wethouder G.J.
Harmsen in AB van Gemeenschappelijke
Regeling GGD Zeeland.
•	Voorstel om uw zienswijze te geven over
de 1e begrotingswijziging 2016 van de
GGD Zeeland.
•	Voorstel om de raad te adviseren in te
stemmen met de statutenwijziging van
OcTho en over te gaan tot benoeming
van de voorgedragen Raad van Toezicht
leden.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert
op woensdag 9 december om 19.30 uur in

Bespreekstukken
•	Voorstel tot aanpassing van de overige
gemeentelijke belastingen en retributies
per 1 januari 2016 door middel van vaststelling van de diverse verordeningen.
•	Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen (woonlasten) per 1 januari 2016 door middel van vaststelling
van de belastingverordeningen.
•	Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging begroting 2015, inclusief de hieruit
voortvloeiende mutaties voor het dienstjaar 2016.
•	Voorstel om de tarievenverordening voor
het gebruik van de gemeentelijke zwembaden 2015 in te trekken en de tarievenverordening voor 2016 conform concept
vast te stellen.
•	Kennis nemen van de toegekende Millenniumsubsidies 2015 (brief) en een keuze

Inzage agenda’s
De agenda vindt u ook 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:
14 0166.

WWW.THOLEN.NL

