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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 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

31MRT

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
EVENEMENTEN KALENDER - APRIL 2016
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
Activiteitencommissie Bethelkerk,
voorjaarsverkoping
Open dag Roosevelt Informatiecentrum,
Raadhuisstraat 5 te Oud-Vossemeer
Verkoping Oud Gerformeerde Gemeente
Sint Philipsland/werkgroep Adullam
Koningin Julianaschool Achterstraat
Sint Philipsland
Hervormde Gemeente Scherpenisse,
inzamelen van geld door verkoop slaatjes
Evenementencommissie Maartenshof,
Fancy Fair en oliebollenverkoop in
Maartenshof te Sint-Maartensdijk
Verkoopdag De Schutse aan
Veerdijkseweg te Scherpenisse
Opening Roosevelt Informatiecentrum
te Oud-Vossemeer
Maximale Rommelmarkt Langeweg 11 te
Sint-Annaland van Koninklijke Fanfare Accelerando
Activiteiten i.v.m. Koningsdag in de kern
Scherpenisse en op het Pluimpotterrein
Activiteiten i.v.m. Koningsdag in Stavenisse
Activiteiten i.v.m. Koningsdag in Poortvliet
Activiteiten i.v.m. Koningsdag in Sint Philipsland
Activiteiten i.v.m. Koningsdag in Tholen
Collecte ZOA
Collecte Fonds Gehandicaptensport
Collecte Nederlandse Hartstichting
Collecte Nat. Fonds Kinderhulp

DATUM
Za 2 april van 09.30 – 12.30 uur
Za 2 april van 10.00 – 16.00 uur

Za 2 april
Vr 15 april

Za 16 april
Za 16 april
Wo 20 april
Wo 27 april
Wo 27 april
Wo 27 april
Wo 27 april
Wo 27 april
Wo 27 april
Ma 4 t/m za 9 april
Ma 11 t/m za 16 april
Ma 18 t/m za 23 april
Ma 25 t/m za 30 april

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:
•	
Oud-Vossemeer – begraafplaats Molenstraat : het plaatsen van een berging en
een terreinafscheiding (ontvangen op 16
maart 2016).
•	
Tholen – Slabbecoornweg 29: het uitbreiden van een bedrijfspand en kantoor
(ontvangen op 19 maart 2016).
•	
Tholen – Burgemeester Van Stapelestraat: het bouwen van 6 woningen (ontvangen op 18 maart 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:
•	Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 7: het
realiseren van een koffiehuis (verzonden
op 22 maart 2016).
•	Scherpenisse – aan het einde van de Gorishoeksedijk: het onderhouden van een
dam (verzonden op 24 maart 2016).
•	Stavenisse – Buurtweg 183: het uitbreiden van een vakantiewoning (verzonden

op 22 maart 2016).
•	Stavenisse – nabij Pilootweg 1: het verlengen van een bestaand hekwerk (verzonden op 21 maart 2016).
•	Tholen – Secretaris Labanstraat 19: het
bouwen van een woning (verzonden op
22 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 140166.
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.

KENNISGEVING

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kommen, gemeente Tholen - Secretaris
Labanstraat, Tholen, plangebied Secretaris
Labanstraat, Stadszicht II te Tholen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan
Hikseweg 7, Oud-Vossemeer. Het plangebied
ligt in het buitengebied van de gemeente
Tholen aan de Hikseweg te Oud-Vossemeer.

Aanleiding
Door de gemeente Tholen is een nieuwe
stedenbouwkundige opzet gemaakt voor
het hofje aan de Secretaris Labanstraat te
Tholen. Met het gewijzigde kan een betere
en evenwichtige invulling worden gegeven
aan het hofje. Dit bestemmingsplan heeft
tot doel het gewijzigde stedenbouwkundige
plan planologisch mogelijk te maken.

Aanleiding
Dit wijzigingsplan heeft tot doel de agrarische bestemming te wijzigen in een bestemming Wonen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe economische
drager op deze locatie te kunnen vestigen.
Gebleken is dat vestiging van een agrarisch
bedrijf ter plaatse niet tot stand is gekomen. Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van voornoemde
wijziging van de bestemming ter plaatse.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van
1 april 2016 tot en met 12 mei 2016 dus
gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0716.bpKommenTLN2015TLNOW01.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt van 1 april
2016 tot en met 12 mei 2016, dus gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van
het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen
2 te Tholen.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan online inzien op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.wpHikseweg7OVM-OW01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen. 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.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het
ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen. 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.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 14 april om 19.30 uur houdt
de gemeenteraad van Tholen een openbare
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen.
Agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
•	Verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 + de reactie
van het college.
•	Algemene Bezwarencommissie gemeente Tholen ABC Jaarverslag 2013-20142015.

Bespreekstukken
•	Voorstel om de VZG-richtlijnen voor
het opstellen van de begroting 2017
en de meerjarenramingen 2018–2020
van de gemeenschappelijke regelingen,
waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te onderschrijven.
•	Voorstel tot vaststelling van het toetsingskader voor de herstructurering van Delta.
•	
Voorstel tot vaststelling van de uit te
werken bestuursopdrachten voortvloeiend uit “Tholen (financieel) in balans”.
•	Voorstel om in te stemmen met het projectplan opvang en huisvesting vluchtelingen.

•	Voorstel om:
1. Kennis te nemen van de beleidsregels
Wet taaleis gemeente Tholen 2016
met ingangsdatum van 1 januari
2016;
2. Te besluiten tot het vaststellen van de
gewijzigde Afstemmingsverordening
Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Tholen 2015, met ingang van
1 januari 2016.
•	Voorstel om in te stemmen met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van het uitbreiden van
de mestopslagcapaciteiten op de locatie
Pelleweg 1 te Poortvliet.

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.

WWW.THOLEN.NL

