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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

23JUN

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•	
Sint-Annaland – Oude Zeedijk 12: het
bouwen van een stal (ontvangen op
6 juni 2016).
•	
Sint-Maartensdijk – Sportlaan 2c: het
plaatsen van zonnepanelen (ontvangen
op 8 juni 2016).
•	
Tholen – Windsingel 65: het vergroten
van een woning (ontvangen op 14 juni
2016).
•	
Tholen – Louisestraat 6: het vergroten
van de verdieping van de woning (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
14 0166). 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:
•	Scherpenisse – Goudenregenlaan 6: het
bouwen van een woning (verzonden op
14 juni 2016).
•	Sint Philipsland – Zuiddijk 74: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning (verzonden

op 10 juni 2016).
•	
Sint-Annaland – Bierensstraat 16: het
plaatsen van een berging (verzonden op
17 juni 2016).
•	
Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 17:
het starten van een hondenpension (verzonden op 13 juni 2016).
•	
Tholen – Ambachtsweg 4: het bouwen
van een dakopbouw (verzonden op
16 juni 2016).
•	Tholen – Stevinweg 2: het vergroten van
een kantoorpand (verzonden op 16 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 recht-

bank 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
Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Tholen maakt,
krachtens door burgemeester en wethouders van die gemeente aan hem verleent
mandaat, ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, het volgende bekend.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 9 juni 2016 op grond van artikel 3.1 Wro
het bestemmingsplan Kommen Gemeente
Tholen – Secretaris Labanstraat Tholen
gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het kenmerk: NL.IMRO.0716.
bpKommenTLN2015TLN-VG01 en bestaat
uit regels, een verbeelding (kaarten) en een
toelichting met bijlagen.
Door de gemeente Tholen is een nieuwe stedenbouwkundig opzet gemaakt voor enkele
percelen aan de Secretaris Labanstraat te
Tholen. Met het gewijzigde plan kan een
betere en evenwichtige invulling worden
gegeven aan dit deel van de straat. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het gewijzigde
stedenbouwkundige plan planologisch mogelijk te maken.
Ter inzage
Het besluit ligt, met de daarop betrekking
hebbende stukken, met ingang van 24 juni
2016 gedurende 6 weken ter inzage tijdens
de openingsuren in de openbare leesruimte
van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te
Tholen. U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:
•	een belanghebbende die tijdig een ziens-

KLEINE EVENEMENTEN

MEER INFORMATIE:

Wist u dat u tegenwoordig niet meer voor alle evenementen een vergunning aan hoeft
te vragen? Voor kleine evenementen, zoals straatfeesten, rommelmarkten en kleine
optochten, kunt u volstaan met een melding.

OP WWW.THOLEN.NL:

De melding doet u minimaal veertien dagen voordat u het evenement wilt houden. 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.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website onder ‘Evenement organiseren, melding of vergunning’. Daar kunt u ook de melding doen of het formulier vinden om een vergunning aan te vragen. Een aanvraag voor een vergunning om een evenement te houden, doet u minimaal acht weken voordat u het evenement wilt houden.
Vraag uw vergunning op tijd aan. Er zijn namelijk ook adviezen nodig van bijvoorbeeld
politie en de Veiligheidsregio.

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2016/2017
STAAT UW FOTO STRAKS OP DE OMSLAG
VAN DE GEMEENTEGIDS?
De fotowedstrijd van de gemeentegids
2016/2017 is in volle gang. De inzendingen stromen binnen. Heeft u uw mooiste
foto(‘s) al ingestuurd? Dit kan nog tot 3
juli 2016.
Waardebon
De makers van de beste drie foto’s krijgen
een VVV-waardebon. Nummer 1 krijgt €
75,-, nummer 2 krijgt € 50,- en de nummer 3 krijgt € 25,-. Deze bonnen worden
beschikbaar gesteld door Akse Media, het
bedrijf dat de gemeentegids maakt. De
winnende foto’s worden ook op de omslag
van de gemeentegids geplaatst. De jury

bestaat uit burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde en de medewerkers van het
cluster Communicatie van de gemeente
Tholen.

wijze kenbaar heeft gemaakt tegen het
ontwerp(besluit);
•	
een belanghebbende die kan aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tijdig een zienswijze in te brengen tegen
het ontwerp(besluit);
•	
een belanghebbende die zich niet kan
verenigen met de door gemeenteraad bij
de vaststelling aangebrachte wijzigingen
ten opzichte van het ontwerp.
Het beroepschrift moet worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
te ‘s-Gravenhage. De beroepstermijn vangt
aan op 25 juni 2015 en loopt tot en met 5
augustus 2016.
Inwerkingtreding raadsbesluit
Het raadsbesluit treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Indien
gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State is gedaan, wordt de werking
van het besluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan
op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving van
de gemeente Tholen maakt, krachtens door
burgemeester en wethouders van die gemeente aan hem verleend mandaat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 9 juni 2016 op grond van artikel 3.1 Wro
de partiële herziening “bestemmingsplan
Tholen Buitengebied – Boshoeveweg 1 OudVossemeer” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het kenmerk: NL.IMRO.0716.
bpBuitengeb2015OVs-VG01 en bestaat uit
regels, een verbeelding (kaart) en een toelichting met bijlagen. Met toepassing van

RAADSCOMMISSIE
SAMENLEVING

• Uitkomst enquête vluchtelingenopvang
• Informatieavond Bespaar geld
en energie
• Onderhoud waterschapswegen

De commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 5 juli om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

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.

De milieustraat is normaal geopend.

Het plangebied betreft het perceel Boshoeveweg 1 in Oud-Vossemeer. De partiële herziening heeft ten doel om de realisatie van
een agrarische proeftuin juridisch planologisch mogelijk te maken.
Ter inzage
De twee besluiten liggen, met de daarop
betrekking hebbende stukken, met ingang
van 24 juni 2016 gedurende 6 weken ter
inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof
van Tholen 2 te Tholen. U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepsmogelijkheid
Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden
het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep
als één besluit aangemerkt. Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen kenbaar
gemaakt. Om die reden kan uitsluitend een
belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een
zienswijze in te brengen beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. De termijn voor
het indienen van een beroepschrift bedraagt
zes weken en loopt van 25 juni 2016 tot en
met 5 augustus 2016.
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert
tegen het besluit. Na afloop van de termijn
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Een beroepschrift moet schriftelijk worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres
is: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een
beroepschrift moet worden ondertekend en
bevat ten minste:

- de naam en het adres van indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep;
- een afschrift van het besluit waarop het
beroep betrekking heeft.
Inwerkingtreding raadsbesluit
Het raadsbesluit treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Indien
gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State is gedaan, wordt de werking
van de gecoördineerde besluiten opgeschort
totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van
de afdeling aan op welke onderdelen van het
plan de voorlopige voorziening betrekking
heeft.

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:
•	
Hervormde Gemeente Tholen, Nieuwepad 1 te Tholen;
•	Garage Smerdiek, Geulweg 35a te SintMaartensdijk;
• Flexexpress, markt 20 te Tholen;
•	
Straatmakersbedrijf F.C. Adriaansen,
Klaverveld 30 te Oud-Vossemeer;
•	Alternate Computerversand C.V., Marconiweg 1 te Tholen;
•	Autobedrijf Bal, Klaverveld 30a te OudVossemeer.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 24 juni 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.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

Bespreekstukken
•	
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
Sint-Annaland.
•	Voorstel om in te stemmen met de concept programmabegroting 2017 van het
Samenwerkingsverband
Welzijnszorg
Oosterschelderegio en geen zienswijze
in te dienen.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN

Wij vragen hiervoor uw begrip.
Winnaars
De winnende foto’s worden in augustus/
september bekend gemaakt. Heeft u vragen of problemen met het verzenden van
de foto’s via het formulier, dan kunt u een
e-mail sturen naar communicatie@tholen.nl. Meer informatie over de fotowedstrijd, waaronder de voorwaarden, vindt u
op www.tholen.nl.

de coördinatieregeling uit de Wro, is als
samenhangend besluit op 10 juni 2016
de omgevingsvergunning nr. Z-HZ_WABO2015-00721 voor het vergroten van een woning aan Boshoeveweg 1 te Oud-Vossemeer
verleend.

De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 6 juli om 18.30 uur in de raad-

zaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Bespreekstukken
•	Voorstel tot vaststelling van de bestuursopdrachten voortvloeiend uit ‘Tholen (financieel) in Balans’.
•	
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 om de kadernota 2017 van de
Gemeente Tholen vast te stellen.

gen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u zich aan het begin van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast
is er het spreekrecht per agendapunt. Per
agendapunt is er discussie mogelijk met de
commissieleden. Als u gebruik wilt maken
van dit spreekrecht, moet u dit tenminste
24 uur voor de vergadering melden bij de
griffie, telefoon: 0166-668350.
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.

Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee
vormen van spreekrecht. Aan het begin van
de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht
brengen van de commissieleden, die niet op
de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissievergaderin-

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

