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Donderdag 30 juli 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK31

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

GEMEENTE NIEUWS

EVENEMENTENKALENDER - AUGUSTUS 2015

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:
• Sint-Maartensdijk - Oostvest 39: het
bouwen van een berging (ontvangen op
15 juli 2015).
• Tholen - Oesterdam: het bouwen van een
recreatiewoning (ontvangen op 15 juli
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 (telefoon 14 0166).
De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling
van de vooroverlegplannen is niet openbaar.
Ingekomen aanvraag ontwerp
omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij op 14 juli 2015 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is, hebben ontvangen van:
• SKR V.O.F., Curieweg 3 te Tholen.
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor het opbulken
(mengen) van maximaal 10.000 ton ingezameld kunststofafval. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV150297.
Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Het
publiceren van de aanvraag om een omgevingsvergunning is informatief, u kunt nog
geen bezwaar maken. Voor inlichtingen over
een en ander kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer A.C. Cuperus
van RUD Zeeland, telefoon 0115-745114.
Ingekomen aanvraag ontwerp
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Tholen
hebben een aanvraag ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van Bosters-van Wezel B.V.

gelegen aan de Molenweg 29 te Oud-Vossemeer. De aanvraag heeft betrekking op het
vullen van gasflessen met nitrox en ademlucht. Zij willen de omgevingsvergunning
verlenen met voorschriften ter bescherming
van het milieu.

contact worden opgenomen met het cluster
Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.

De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf
30 juli 2015 tot en met 10 september 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 gedurende openingstijden in
het gemeentehuis van de gemeente Tholen,
Hof van Tholen 2 te Tholen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is. De ingebrachte
zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan tot en met 10 september
2015, schriftelijk, zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning indienen bij
RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze
periode kunnen ook mondelinge zienswijzen
worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
Enkel belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingediend over
de ontwerpvergunning en de adviseurs die
advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer A.V. (Vincent) Bol, telefoonnummer 0115-745165 van RUD Zeeland. Het
ontwerp besluit staat geregistreerd onder
nummer W-AOV150135.
Ontwerpbeschikkingen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 51: het
bouwen van een woongebouw.
• Sint-Maartensdijk – Sportlaan: het bouwen van een dienstencentrum.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en
de bijbehorende stukken liggen vanaf 31 juli
2015 tot en met 10 september 2015 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal
van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor
adres en openingstijden het colofon. Voornoemde stukken zijn ook te raadplegen via
de website www.overheid.nl.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB
Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan
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Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Tholen - Slabbecoornweg 11: het wijzigen van een gevel (verzonden op 20 juli
2015).
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de dag waarop het besluit tot
intrekking van de vergunning is verzonden
aan de vergunninghouder 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, Postbus 51,
4690 AB Tholen.
Degene die tegen het besluit tot intrekking
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 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.

BEKENDMAKINGEN
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de
terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan: Masterplan Tholen Sport
& Onderwijs. Plangebied: percelen van
sport- en onderwijsvoorzieningen rondom
de Zoekweg in Tholen.

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. Meer informatie kunt u vinden op de
evenementenkalender op de website van de gemeente Tholen.
NAAM EVENEMENT

DATUM

Kermis Sint-Maartensdijk

wo 29 juli t/m za 1 augustus

Braderie Sint-Maartensdijk
O.V. Smalstad

Za 1 augustus

Kermis Sint-Annaland

Do 6 t/m ma 10 augustus

Muziekfestijn op het Havenplein Sint-Annaland

Vr 7 en za 8 augustus

Braderie Sint-Annaland
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de
ontwikkelingen uit het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Tholen,
onderdeel Sport & Onderwijs, mogelijk te
maken.

Ondernemersvereniging ACTIVA

Za 8 augustus

Kleine Tour Steenbergen

Ma 17 t/m vr 22 augustus

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
31 juli 2015 tot en met 11 september 2015
dus gedurende zes weken ter inzage in de
leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te
Tholen. Ook zal een informatieavond worden
georganiseerd op 9 september 2015, locatie en tijdstip hiervan zullen later bekend
gemaakt worden.

Fietsvierdaagse Tholen

Ondernemersvereniging Tholen

Vr 28 en za 29 augustus

U kunt de stukken online inzien op www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkoping Weth. Moerlandstraat Stavenisse

Za 30 augustus

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 cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Tholen en
de burgemeester van Tholen, elk voor zover
het zijn bevoegdheden betreft.
Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van
de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41,
eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet, artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.2 van de
Algemene plaatselijke verordening.
Overwegende dat de ondernemingsraad
in zijn vergadering van 16 juli 2015 heeft
ingestemd met het voornemen tot aanwijzing van mevrouw M. Elbertse en mevrouw
A. Last als toezichthouder en hun aanstelling als onbezoldigd ambtenaar.
Besluiten:
1.	
Mevrouw M. Elbertse, geboren 8 juli
1989 te Nieuwegein en mevrouw
A. Last, geboren 31 maart 1968 te IJs-

Zomermarkt in het centrum van Poortvliet
Activiteiten Comité Poortvliet

Za 15 augustus

Rommelmarkt aan de Tolweg 2 te Poortvliet

Za 15 augustus

Huisvrouwentrim

Ma 24, di 25, wo 26 en do 27 augustus

Jeugdland Timmerdorp
Stichting Evenementen Comité Smalstad

Wo 26 t/m vr 28 augustus

Kermis Tholen

Do 27 t/m za 29 augustus

Muziekfestijn op de Markt en de Kaaij Tholen

Vr 28 en za 29 augustus

Braderie Tholen

selmuiden aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de bepalingen
van de Drank- en Horecawet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
de Algemene plaatselijke verordening en
hen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar gedurende de periode dat zij deel
uitmaken van de toezichthouderspool
van de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.
2.	
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking
hiervan. Bekendmaking geschiedt door
toezending van dit besluit aan betrokkenen, door op de voor de gemeenten
voorgeschreven wijze van elektronische
publicatie en door middel van publicatie op de website van de gemeente
Tholen.
Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Tholen en
de burgemeester van Tholen, elk voor zover
het zijn bevoegdheden betreft.
Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van
de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41,
eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet, artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.2 van de
Algemene plaatselijke verordening.
Overwegende dat de ondernemingsraad
in zijn vergadering van 16 juli 2015 heeft
ingestemd met het voornemen tot aanwijzing als toezichthouder van alle toekomstige leden van de toezichthouderspool die

namens de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen, Tholen en Woensdrecht
toezichthoudende taken uitvoeren en
hen aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaarvoor de periode dat zij van de
toezichthouderspool deel uitmaken.
Besluiten:
1.	
Alle
toekomstige
leden
van
de
toezichthouderspool die namens de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen,
Tholen en Woensdrecht toezichthoudende taken uitvoeren op basis van de
Drank- en Horecawet, aan te wijzen als
toezichthouder op de naleving van de
bepalingen van de Drank- en Horecawet,
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene plaatselijke verordening en voor zover zij ten tijde van
het nemen van dit besluit niet reeds zijn
aangesteld als (onbezoldigd) ambtenaar
hen tevens aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor de periode dat zij
van de pool deel uitmaken.
2	
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking
hiervan. Bekendmaking geschiedt door
toezending van dit besluit aan betrokkenen, door op de voor de gemeenten
voorgeschreven wijze van elektronische
publicatie en door middel van publicatie op de website van de gemeente Tholen.
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