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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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VRIJWILLIGERSAVOND 2016

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op vrijdag 9 september 2016 vindt de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats in Woonzorgcentrum Sassegrave, Laban Deurloostraat 19f in Scherpenisse.
Spaans tintje
Alle vrijwilligers in de gemeente Tholen zijn van harte uitgenodigd
om te genieten van een gezellige avond met een Spaans tintje. Het
muzikale duo ‘Luizter’ zal zorgen voor de nodige muzikale ondersteuning door het zingen van mooie, ontroerende en vrolijke luis-

terliedjes. De avond duurt van 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf
19.30 uur).
Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 september 2016 via servicebureau@
tholen.nl, telefoon 14 0166 of via het aanmeldingsformulier dat
verstuurd is naar het bestuur van organisaties/verenigingen. Meld
u snel aan, want vol=vol.

EVENEMENTEN KALENDER - SEPTEMBER 2016
Onderstaand kunt u de bij 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 e-mail naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM 					DATUM
Verkoping/braderie Hervormde Gemeente Scherpenisse 			
10 september 2016
Tentoonstelling Oude Stadhuis Tholen 					
2 t/m 17 september 2016
Motor- en auto-evenement American Day, Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk
3 september 2016
Collecte voor KWF Kankerbestrijding					
4 t/m 10 september 2016
Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers Nazomertocht			
10 september 2016
Open Monumentendag					
10 september 2016
Doortocht van skeelertoertocht. Skeelertoertocht van 200 km. door de
gemeenten Reimerswaal, Tholen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland,
Veere, Vlissingen, Borsele, Goes en Kapelle					
10 september 2016
Tholen 650 jaar, Historisch nostalgische dag Tholen, 				
10 september 2016
Verkoping Verenigingsgebouw De Hoeksteen Scherpenisse, 			
10 september 2016
De Thoolse mijl 2016					
10 september 2016
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds					
11 t/m 17 september 2016
Halve Marathon van Tholen					
17 september 2016
Verkoping t.b.v. DAC De Schutse, Coentjesweg in Oud-Vossemeer			
17 september 2016
Collecte Nierstichting Nederland					
18 t/m 24 september 2016
Tholen 650 jaar, Ontbijt in Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet, 		
24 september 2016
Concert Oude Stadhuis Tholen					
24 september 2016
Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten					
25 september t/m 1 oktober 2016

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Boshoeveweg 1a: het
tijdelijk gebruiken van een loods als stallingsruimte
(ontvangen op 8 augustus 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 - Spinnaker 21: het plaatsen
van een dakkapel (verzonden op 17 augustus
2016)
• Tholen - Botermarkt 5: het verbouwen
van een pand (verzonden op 16 augustus
2016)
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is ver-

gemeente Tholen

zonden 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.
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
Voorontwerpbestemmingsplan
Paasdijkweg Poortvliet
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan
Paasdijkweg Poortvliet.

25AUG

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

Plangebied: Het plangebied ligt in de uiterste zuidoosthoek van de woonkern Poortvliet en omvat de bedrijfspercelen aan beide
zijden van de Paasdijkweg
Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot
doel de herontwikkeling van de locatie mogelijk te maken.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
26 augustus 2016 tot en met 6 oktober
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 via www.
overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpPaasdijkwegPVI-VO01.
Informatieavond
Ten behoeve van dit plan zal er een informatieavond worden georganiseerd op 12 september 2016. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 20.30. De avond zal gehouden
worden in ’t Ouwe Raad’uus, Langestraat 16
te Poortvliet. Tijdens de inloopavond wordt
de mogelijkheid geboden om te informeren
naar de inhoud van het plan en om vragen
te stellen of opmerkingen te maken over het
plan.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie
indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. 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.
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