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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 uur. 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
PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST
VAN DE ZORG IN ZEELAND
Commissie Toekomstige Zorg Zeeland in gesprek in regionale bijeenkomsten
Samen met Zeeuwse gemeenten gaat de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
(CTZZ) de komende weken met de Zeeuwen in gesprek. Als eerste zijn gemeente
Tholen en gemeente Schouwen-Duiveland aan de beurt. De eerste van de in totaal
vier regionale bijeenkomsten vindt plaats op maandag 21 maart, in Paviljoen Meerzicht in Bruinisse (Strandweg 40). Aanvang 19:30 uur.
Kwaliteit zorg
Door dat het aantal inwoners in Zeeland daalt, staat de Zeeuwe zorg onder druk. In de
bijeenkomst van 21 maart vertelt commissievoorzitter Eeke van der Veen welke visie de
CTZZ inmiddels heeft ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg in de provincie Zeeland op
peil te houden. In Bruinisse zijn wethouder Jan Harmsen (Tholen) en Cees van den Bos
(Schouwen-Duiveland) aanwezig om mee te praten vanuit hun gemeentelijke visies op
de toekomst van onze zorg. De CTZZ wil met de bijeenkomsten te weten komen of haar
visie klopt met de wensen van de Zeeuwse bevolking. Die kan ook suggesties, ideeën en
aandachtpunten aandragen voor de aanpak van het vervolg.
Aanmelden
Iedereen is welkom bij de bijeenkomsten. Wel graag even aanmelden, per e-mail via
aanmelden@toekomstigezorgzeeland.nl.

VASTSTELLING NIEUWE ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING
Op 10 maart j.l. is de nieuwe APV van de gemeente Tholen vastgesteld door de gemeenteraad. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels en
voorschriften op het gebied van openbare orde en veiligheid. Iedere gemeente heeft een
eigen APV, met specifiek voor die gemeente geldende regels. U kunt hierbij denken aan
maatregelen tegen overlast en baldadigheid, over vuurwerk, snuffelmarkten en het parkeren van voertuigen. Regelmatig moet de APV worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de
landelijke regelgeving is gewijzigd. Eén van de grootste wijzigingen in de APV van Tholen zit
in de regelgeving rondom evenementen.
Wijziging regels evenementen
Verschillende evenementen zijn met de wijziging van de APV vergunningsvrij geworden.
Voor kleine evenementen, zoals straatfeesten, rommelmarkten en kleine optochten, zijn
de voorwaarden ruimer geworden en hoeft geen vergunning meer worden aangevraagd. Er
doen van een melding volstaat voortaan. Dit kan eenvoudig via de website geregeld worden,
kijk op www.tholen.nl onder Home > Inwoners > Vergunningen > Evenement organiseren,
melding of vergunning. De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten om het evenement te verbieden, als dit bijvoorbeeld in het kader van de
volksgezondheid, het milieu of openbare orde en veiligheid noodzakelijk is. Op de website
van de gemeente kunt u nagaan of u het evenement kunt melden, of toch vergunning moet
aanvragen. Meer over de nieuwe APV vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
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OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Hiksedijk 14: het realiseren van een theetuin met bijbehorende bouwwerken (ontvangen op 6 maart
2016).
• Sint-Annaland – Havenweg 12: het plaatsen van speelvoorzieningen (ontvangen op
29 februari 2016).
• Sint-Annaland – Havenweg 12: het plaatsen van een berging/fietsenstalling/
afscheiding containers (ontvangen op
29 februari 2016).
• Sint-Annaland – Bierensstraat 61: het
uitbreiden van een woning (ontvangen op
2 maart 2016).
• Tholen – Marconiweg: het bouwen van een
bedrijfsgebouw (ontvangen op 7 maart
2016).
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert op
woensdag 30 maart 2016 in het gemeentehuis van Tholen. De vergadering begint
om 13:00 uur. 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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Sint-Maartensdijk – Achter ‘t Bos 41: het
plaatsen van een erfafscheiding (verzonden op 8 maart 2016).
• Tholen – Vrouwendijk 5: het bouwen van
een woning en schuur (verzonden op

9 maart 2016).
• Tholen – Oesterdam 65, 157, 195 en
197: het bouwen van 4 recreatiewoningen
type Oesterdam 2 en 12 (verzonden op
8 maart 2016).
• Tholen – Oesterdam 75 en 113: het bouwen van 2 recreatiewoningen type Oesterdam 8 (verzonden op 8 maart 2016).
• Tholen –- Oesterdam 35, 37, 39 en 41: het
bouwen van 4 recreatiewoningen type Oesterdam 2 (verzonden op 8 maart 2016 ).
• Tholen – Oesterdam 93, 97 en 115: het
bouwen van 3 recreatiewoningen type
Oesterdam 6 (verzonden op 7 maart
2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager 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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ
Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien,
kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.
Degene die tegen een beschikking 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 een 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
Besluit tot het instellen van voorwaarden
waaraan verzoeken voor theetuinen worden
getoetst en het toepassen van de reguliere
voorbereidingsprocedure.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2016 besloten om
verzoeken voor theetuinen te toetsen aan de
volgende voorwaarden:
- Moet zijn gelegen in het buitengebied;
- Op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
- Openingstijden niet voor 10.00 uur en uiterlijk tot 19.00 uur;
- Als het woonperceel van de buren direct
grenst aan het woonperceel van de aanvrager, heeft de aanvrager vooraf toestemming nodig van de buren.
Het college zal op een verzoek voor een
theetuin een beslissing nemen middels toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat een belanghebbende die het niet eens is met die beslissing,
daartegen een bezwaarschrift kan indienen.
Het besluit ligt vanaf 17 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte
van de centrale hal van het gemeentehuis te
Tholen. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ
Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan
contact worden opgenomen met het cluster
Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
Voor het organiseren van een evenement
“Glazen Ei” op de Markt in Tholen van 24
maart 2016 tot en met 28 maart 2016.
De beschikking en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 14 maart 2016 tot en met 22
april 2016 ter inzage in de leesruimte van

het oud-archief van het gemeentehuis te
Tholen. Zie voor adres en openingstijden het
colofon.
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is
verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en
adres bevatten, gemotiveerd, gedateerd en
ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de burgemeester van de
gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691
DZ Tholen.
Degene die tegen de beschikking 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.
Nadere informatie over het indienen van een
bezwaarschrift 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 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.

AGENDA BEZWARENCOMMISSIE:
De bezwarencommissie vergadert op donderdag 17 maart 2016 in het gemeentehuis van Tholen. De vergadering begint
om 19.30 uur. De volgende onderwerpen
worden behandeld:
1.	Bezwaarschriften wmo – Sint-Maartensdijk (hoorzitting niet openbaar) 		
19.00 uur
2.	
Bezwaarschrift inzake evenementenvergunning – Tholen		
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via het telefoonnummer 140166.
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