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Donderdag 30 juni 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK26

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 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 Tholen

30JUNI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
EVENEMENTEN KALENDER - JULI 2016

HONDEN AAN DE LIJN
Als u met de hond uit wandelen gaat, vergeet dan niet dat deze wat vaker aangelijnd
moet worden. In de periode van 1 mei tot 1 oktober moeten honden niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook op de strandjes bij de haven van Sint Philipsland,
Sint-Annaland, de Bergsediepsluis, de keersluis bij Stavenisse en de Pluimpot bij SintMaartensdijk, aan de lijn.
Op een aantal (openbare) terreinen mogen helemaal geen honden komen, bijvoorbeeld
op speel- en trapvelden voor kinderen, sportvelden, recreatieterreinen en zandbakken.
Ook binnen openbare ruimten als het gemeentehuis, zwembaden, sporthallen en kerken
zijn honden niet welkom. Op begraafplaatsen is de aanwezigheid van honden wél toegestaan, als ze maar aangelijnd zijn. Buiten de bebouwde kom geldt op voetpaden een
opruimplicht, binnen de bebouwde kom geldt overal een opruimplicht.

DINSDAGMIDDAG 5 JULI GEEN GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING
In verband met een organisatiemiddag is er op dinsdag 5 juli aanstaande vanaf 12.30
uur geen gemeentelijke dienstverlening. Dinsdagmorgen is er wel de gebruikelijke vrije
inloop.
Ook de werkplaats te Sint Maartensdijk is in verband met de organisatiemiddag gesloten.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
De milieustraat is normaal geopend.

MEER INFORMATIE:
OP WWW.THOLEN.NL:
• Informatieavond Bespaar geld
en energie
• Kleine evenementen melden
• Meer acceptatie voor norm NIX18

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
Nederlandse recordpoging langste versierde
papieren slinger –
Sportcomplex De Bent te Tholen
Eendrachttournooi – jaargang 47
Puzzeltocht per auto en fiets vanuit
Bowlingcentrum te Tholen
Versierde straten te Tholen
Rondgang van alle muziekverenigingen van het
Eiland Tholen
Tassenvulmiddag St. Help Elkaar Help een ander
Dorpshuis De Wimpel 13.00 – 16.00 uur
Braderie en dweilband festival te Oud-Vossemeer
Braderie met Luikse Markt met mini kermis
te Oud-Vossemeer
Zevendorpenstocht WSC Vosmeer
te Oud-Vossemeer
Braderie te Stavenisse
Watersportexperience te Sint Philipsland
Beachvolleybal Voorstraat te Sint Philipsland
14.00 – 17.00 uur
Concert Oud-Vossemeerse Muziekvereniging
19.00 – 21.00 uur
Circusvoorstelling Jenaplanschool met de
Bijbel Poortvliet 15.00 - 20.00 uur
Zeelandparade – Centrum Tholen-Stad
Taptoe te Tholen
Rommelmarkt Camping Irenehoeve te Stavenisse
10.00 – 16.00 uur
Athletes in Action (Christen Gemeente Tholen)

DATUM

1 en 2 juli
2 t/m 10 juli
2 juli
2 t/m 23 juli
2 juli
2 juli
9 juli
9 juli
9 juli
9 juli
9 juli
9 juli

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 14 juli om 14.00 uur houdt
de gemeenteraad van Tholen een openbare
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen.
Agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
1. Ingekomen brief standplaats markt SintMaartensdijk.
2. Uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het niet vaststellen van het
bestemmingsplan Postweg 4 te Tholen.
Bespreekstukken
• Voorstel om de jaarrekening 2015 van de
Gemeente Tholen vast te stellen.
• Voorstel tot vaststelling van de bestuursopdrachten voortvloeiend uit ‘Tholen (financieel) in balans’.
• Voorstel om de kadernota 2017 van de
Gemeente Tholen vast te stellen.
• Het aanwijzen van Skylinq als goedgekeurde derde partij in het kader van artikel
3 eerste lid van het thans geldende treasurybesluit gemeente Tholen december
2008.
Dit ten behoeve van een garantstelling
voor een door Skylinq aan te trekken lening van € 70.000 voor de realisering van

een gemeente dekkend breedbandnetwerk op basis van straaltechniek.
• Voorstel tot intrekking van de verordening
leerlingenvervoer 2015 en vaststellen van
de verordening leerlingenvervoer 2016.
• Ontwerpbesluit tot instellen en deelname
aan de beheerstichting Brede School SintAnnaland.
• Voorstel om in te stemmen met het concept programmabegroting 2017 van het
Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
Oosterschelderegio en geen zienswijze in
te dienen.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de
knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). 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: 0166-668350.
Rechtstreekse uitzending
door Omroep Tholen
De gemeenteraadsvergadering wordt live
uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm
106.5.

14 juli
15 juli
16 juli
16 juli
23 juli
25 t/m 29 juli

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kijk dan op www.tholen.nl en zoek op ‘vacatures’.

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:
• Tholen – Kerkplein 1: het kappen van een
boom (ontvangen op 13 juni 2016).
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.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Sint-Annaland – Weststraat 6: het uitbreiden van een woning (verzonden op 24 juni
2016).
• Sint-Annaland – Burgemeester Baasstraat
9: het bouwen van een dakopbouw (verzonden op 24 juni 2016).
• Sint-Annaland
–
Burgemeester
Smithstraat 11: het plaatsen van een kozijn in de voorgevel (verzonden op 22 juni
2016).
• Stavenisse – Buurtweg 18: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende vergunning
(het uitbreiden van een bedrijfsgebouw)
(verzonden op 17 juni 2016).
• Tholen – naast Wal 31: het realiseren van een
nieuwe trapopgang (verzonden op 24 juni
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.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:

• Voetbalvereniging W.H.S., Bierensstraat
79 te Sint-Annaland;
• Maatschap J.H. van Liere, Noorddijk 1 te
Poortvliet;
• Axces B.V., Ondernemersweg 12 te Tholen;
• Dierenpension Reyer-Friends, Provincialeweg 17 te Sint-Maartensdijk;
• Frisia Rondvaarten en Sportvissen, Bronsgeestweg 16 te Sint-Annaland;
• De heer H. Wijnia, Slabbecoornweg 64 te
Tholen;
• Budelpack Poortvliet B.V., Paasdijkweg 15
te Poortvliet.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 1 juli 2016 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van
8.30 uur tot 16.30 uur
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren bellen naar de sector
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving via telefoonnummer 14 0166.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• De heer A.C.J. de Wilde, Oude Zeedijk 12
te Sint-Annaland;
• Paardenhouderij
Hoeve
Weltevreden,
Boomdijk 4 te Tholen;
• Maatschap F.P. en M.K.M. Boudeling,
Rijksweg te Sint Philipsland.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 1 juli 2016 gedurende vier weken
ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van
8.30 uur tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer A.A.M.J. Oostvogels van RUD Zeeland, telefoon 0115-745194.

WWW.THOLEN.NL

