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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

DONDERDAGMIDDAG 11 JUNI GEEN
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
In verband met een personeelsbijeenkomst is er op donderdag 11 juni aanstaande
vanaf 12.30 uur geen gemeentelijke dienstverlening. Donderdagmorgen is er wel de
gebruikelijke vrije inloop. Donderdagavond zijn we zoals gebruikelijk open van 18.00 20.00 uur. Wij vragen hiervoor uw begrip

CVA TREFPUNT IN HET TEKEN
VAN VERMOEIDHEID
Vermoeidheid, waar komt het vandaan en hoe ga je ermee om. Dit thema staat centraal tijdens het CVA trefpunt op zaterdag 6 juni. Het CVA trefpunt is een gezamenlijk
initiatief van Schutse zorg Tholen, Allévo, de CVA vereniging Samen Verder en de
gemeente Tholen. Tijdens de bijeenkomst is een CVA verpleegkundige of een maatschappelijk werker aanwezig. Na een korte inleiding is er gelegenheid tot het stellen
van vragen om met elkaar van gedachten te wisselen.
Locatie:		
Zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland in
			
de Lelie op de eerste verdieping
Adres: 		
F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM Sint-Annaland
Datum:		
6 juni
Tijdstip: 		
14.30 uur - 16.30 uur
Aanmelden:
Niet nodig
Toegang:
Gratis
Meer informatie nodig? U kunt contact opnemen met Jacqueline Heijboer via telefoonnummer 14 0166 of mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl.

RAADSCOMMISSIE VERGADERT
RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 17 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Informatief
•	
Nieuwsbrief
2015

REAP West-Brabant mei

Bespreekstukken
• Voorstel tot:
1. Vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening over 2014;
2. In te stemmen met de toevoeging van
het voordelig resultaat van € 241.617
aan de Algemene reserve niet vrij besteedbaar.
•	Voorstel tot vaststelling van de voorjaarswijziging over het begrotingsjaar 2015.
Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee

EVENEMENTENKALENDER

-

JUNI

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, afd. Publiekszaken, Postbus 51, 4690
AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM EVENEMENT

DATUM

Wandelvierdaagse te Sint Philipsland

Ma 1 t/m do 4 juni

Collecte Epilepsie Fonds

Ma 8 t/m za 13 juni

Fietsmeerdaagse,
Evenementen Comité Smalstad

Di 2 t/m do 4 juni

Wandelmarathon, Sint-Maartensdijk,
Oosterscheldestappers

Za 6 juni

Schuurfeest te Poortvliet,
PJZ afdeling Tholen en Sint Philipsland

Vr 6 juni

Inzamelen van geld door verkoop snoep,
DAC De Schutse

Di 9 en di 23 juni

Buitenspeeldag,
Evenementen Comité Smalstad

Wo 10 juni

Buitenspeeldag, Stavenisse

Wo 10 juni

Kermis, Oud-Vossemeer

Vr 12 t/m za 13 juni

Drakenbootrace op de Veste te Tholen

Za 13 juni

Braderie Sint Philipsland,
Braderiecommissie Sint Philipsland

Za 13 juni

Schout- en Schepenenrace, Sint-Annaland

Za 13 juni

Avondwandelvierdaagse Tholen, WSC Vosmeer

Ma 15 t/m do 18 juni

Collecte Nederlands Rode Kruis

Ma 15 t/m za 20 juni

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, telefoonnummer 14 0166.

Avondwandelvierdaagse Sint-Maartensdijk en

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, telefoonnummer 14 0166.

Gehandicapten Organisatie

Scherpenisse, Oosterscheldestappers

Ma 15 t/m do 18 juni

Jaarlijkse actiemarkt in en rondom de kerk
van de Gereformeerde Gemeente te Tholen

Za 20 juni

Cycling@Sea en Colorrun, Scherpenisse

Za 20 juni

Rommelmarkt Tuincentrum Heijboer, Poortvliet Za 20 juni
Lentefair Kruytenburg, Poortvliet

Za 20 juni

Geuzecup Tholen

Za 20 juni

Truckersrit, DAC De Schutse

Za 20 juni

Rommelmarkt te Poortvliet

Za 20 juni

Opendag Dierenasiel Tholen

Za 20 juni

gemeente Tholen

4JUN

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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:
•	Poortvliet – Nieuweweg 2: het verbouwen van een woning (ontvangen op 21
mei 2015).
•	Sint-Annaland – Kromsteven: het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning (ontvangen op 22 mei 2015).
•	
Sint-Maartensdijk – Kaaistraat 5: het
plaatsen van een uithangbord (ontvangen op 7 mei 2015).
•	Tholen – Markt 7: het schilderen van de
buitenzijde van de woning (ontvangen
op 27 mei 2015).
•	Tholen – Curieweg 5: het oprichten van
een bedrijfsgebouw (ontvangen op 22
mei 2015).
De ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar
gemaakt worden.
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 (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van
de vooroverlegplannen is niet openbaar.

Kennisgeving besluit
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Tholen hebben een aanvraag ontvangen om
vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van Zeeuwse
Reinigingsdienst B.V. voor de locatie gelegen aan de Nijverheidsweg 36 te SintMaartensdijk. De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk intrekken van de
omgevingsvergunning, onderdeel milieu,
voor de opslag en verwerking van andere
dan de in de uitzonderingen van categorie
28.10, van bijlage I onderdeel C van het
Besluit omgevingsrecht genoemde afvalstoffen, voorzover het afvalstoffen betreft
afkomstig van bedrijven.
Er zijn geen zienswijzen ingediend naar
aanleiding van het ontwerp-besluit. De definitieve vergunning ligt ter inzage vanaf
3 juni tot en met 15 juli 2015 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen,
Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30
uur en/of gedurende openingstijden in het
gemeentehuis te Tholen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot B.J. Hanning, telefoonummer
0115-745118 van RUD Zeeland.

016
0166

Collecte Algemene Nederlands
Ma 22 t/m za 27 juni

Avondwandelvierdaagse Stavenisse,
Oosterscheldestappers

Ma 22 t/m do 25 juni

Jubileumdag Stichting Mozaik,
Sint-Annaland, Equimio

Za 27 juni

Collecte Stichting 650 jaar Tholen

Ma 29 t/m za 4 juli

WWW.THOLEN.NL

