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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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE COMMISSIES VERGADEREN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Ruimte op
27 november 2017:
•	Voorstel om in te stemmen met optie
A; voorstel kadernota 2018 handhaven;
VVV-kantoor sluiten, inzet op combinatie van digitale dienstverlening en cursus gastheerschap voor recreatieondernemers;
•	Voorstel om vast te stellen de grondexploitatieberekening voor het exploitatiegebied “Suzannaland” (Havengebied)
te Sint-Annaland;
•	Voorstel om de uitgifteprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2018 vast te stellen.
Onderwerpen van de commissie
Samenleving op 28 november 2017
•	Voorstel om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 2e ontwerpwijziging van de programmabegroting
2017 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio.
•	Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommodaties Gemeente Tholen voor het jaar
2018;
•	
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;
•	
Voorstel om kennis te nemen van de

evaluatie van het Stimuleringsfonds Samenleving;
•	
Voorstel om kennis te nemen van de
verantwoording van het project Samen
Doen;
•	Antwoord op motie 12 gesteld tijdens
raadsvergadering 13 juli 2017 door de
fractie CDA inzake informatiebeveiliging
en privacy in het Sociaal Domein.
Onderwerpen van de commissie
Bestuurszaken op 29 november 2017:
•	Voorstel om het controleprotocol 2017
vast te stellen;
•	Voorstel tot intrekking van diverse Regelgeving;
•	
Voorstel om toestemming te verlenen
tot het vaststellen van de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant;
•	Voorstel tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Tholen;
•	
Voorstel om de aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. vast te stellen;
•	Voorstel tot vaststelling van de overige
gemeentelijke belastingen en retributies per 1 januari 2018 door middel van
vaststelling van de diverse verordeningen;
•	Voorstel tot vaststelling van de slotwij-

ziging programmabegroting 2017, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor het jaar 2018;
•	Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen(woonlasten) per 1 januari 2018 door middel van vaststelling
van de belastingverordeningen;
•	Voorstel om
1. kennis te nemen van het “Plan van
Aanpak APV Tholen 2018”, en
2. in te stemmen met de voorgestelde
aanpak;
•	Bestuursopdracht Tholen Financieel in
Balans – Bedrijfsvoering (n.a.v. commissie Bestuurszaken van 4 oktober
2017);
•	
RUD Zeeland – Jaarverslag vuurwerk
Zeeland 2016 (n.a.v. lijst ingekomen
stukken Raadsvergadering 12 oktober
2017);
•	
Salaris Bestuursvoorzitter BNG (n.a.v.
lijst ingekomen stukken Raadsvergadering 12 oktober 2017)
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.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Noorddijk 1: het bouwen van
een loods (ontvangen op 8 november
2017).
• Sint Philipsland – Lange Kruisweg 2: het
bouwen van een schuur met carport (ontvangen op 3 november 2017).
• Tholen – Koningin Julianastraat 5a: het
gebruiken van een pand als kinderopvang (brandveilig gebruik) (ontvangen op
2 november 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer – ter hoogte van Weelhoekstraat 53: het kappen van 1 esdoorn
(verzonden op 7 november 2017).
• Oud-Vossemeer – ter hoogte van Prins
Willem-Alexanderstraat 19: het kappen
van 1 lijsterbes (verzonden op 7 november
2017).
• Scherpenisse – Margrietlaan 7: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een woning (ver-

gemeente Tholen

zonden op 8 november 2017).
• Sint Philipsland – begraafplaats Langeweg: het kappen van 4 bomen (verzonden
op 8 november 2017).
• Sint-Annaland – ter hoogte van Weststraat
37: het kappen van 1 esdoorn (verzonden
op 7 november 2017).
• Sint-Annaland – ter hoogte van Huygensstraat 96: het kappen van 1 iep (verzonden op 7 november 2017).
• Sint-Annaland – ter hoogte van Noordstraat 27: het kappen van 1 tulpenboom
(verzonden op 7 november 2017).
• Sint-Annaland – Suzannaweg 24: het vernieuwen van een woning (verzonden op
8 november 2017).
• Tholen – Dalemsestraat 23 en Doelweg 44
G01 t/m 44 G06: het bouwen van 6 garageboxen en 2 bergingen en toegangspoort
(verzonden op 8 november 2017).
• Tholen – Veerweg 2: het bouwen van een
loods (verzonden op 8 november 2017).
• Tholen – ter hoogte van Garnalenstraat
49: het kappen van 1 els (verzonden op 7
november 2017).
• Tholen – ter hoogte van Plantagestraat 7:
het kappen van 1 esdoorn (verzonden op
7 november 2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieube-
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2017

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Begroting 2018
• Gemeente Tholen wijzigt aanvraagproces bijzondere bijstand

heer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Stichting Calvijn College, Zoekweg 3 te
Tholen;
• Themu totaalonderhoud, Snelliusweg 51
te Tholen;
• WSV Sint-Annaland, Havenweg 12 te SintAnnaland;
• Quinsis Nederland B.V., Curieweg 9a te
Tholen;
• Van Dorst, Postweg 3 te Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 20 november 2017 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.

