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Donderdag 28 mei 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK22

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
ZWEM4DAAGSE 2015
GEMEENTE THOLEN
De Zwem4daagse vindt dit jaar plaats
van maandag 8 juni tot en met vrijdag
12 juni. Inschrijven kan bij de kassa van
zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk
en zwembad De Spetter in Tholen.
Zwemtijden
Ochtend: 7.30 uur - 9.00 uur
Middag: 15.00 uur - 17.00 uur
Avond: 18.30 uur- 20.00 uur
Kosten zijn € 4,50 per persoon. De opbrengst van de Zwem4daagse is bestemd
voor Stichting Tinkerbel, een stichting
die hartenwensen vervult van ernstig zieke kinderen in Zeeland en West-Brabant.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

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:
• Scherpenisse - Kerkstraat 37: het verbouwen van een woning (ontvangen op 19 mei
2015).
• Scherpenisse - Geertruidaweg 76: het
bouwen van een houten garage (ontvangen op 1 mei 2015).
• Scherpenisse - Noordstraat 4: het verbouwen van een woning (ontvangen op 27
april 2015).
• Tholen - Koningin Julianastraat 33: het
wijzigen van de voorgevel (ontvangen op
18 mei 2015).
De ingediende aanvragen liggen niet ter in-

zage 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 (telefoonnummer 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:

• Sint-Annaland - De Heul 2: het uitbreiden
van een woning (verzonden op 13 mei
2015).
• Sint-Maartensdijk - Tweede Dijk 3: het
plaatsen van een tipitent (verzonden op
22 mei 2015).
• Tholen – Vouwendijk 3 : het bouwen van
een vrijstaande woning (verzonden op 18
mei 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 ver-

zoek 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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
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 S.L. Schot, Platteweg 15 te Scherpenisse;
• RVS beitserij Bergen op Zoom, Slabbecoornweg 23a te Tholen.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 29 mei 2015 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
Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140166.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
DE GEMEENTERAAD
VERGADERT
Op donderdag 11 juni 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
•	
Evaluatie collegejaarprogramma 2014
en collegejaarprogramma 2015
• Mail fractie PvdA over SaBeWa Zeeland

Bespreekstukken
•	Evaluatie proces Stimuleringsfonds Samenleving.
•	
Rapport Maatwerk in Brandweerzorg
3.0.
•	Voorstel om: 1. kennis te nemen van de
jaarstukken 2014 van SaBeWa Zeeland
en 2. in te stemmen met de programmabegroting 2016 en meerjarenraming
2017 - 2019.
•	Voorstel om: 1. kennis te nemen van de
jaarstukken van de Regio West-Brabant
en in te stemmen met de begroting
2016en 2. kennis te nemen van het REWIN-productplan 2016 – 2019.
•	Voorstel om uw zienswijze in te dienen

over de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 - 2020 alsmede het
verslag en rekening over 2014 van de
Zeeuwse Muziekschool.
•	Voorstel om de verordening Wet inburgering gemeente Tholen 2015 met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 vast
te stellen, onder gelijktijdige intrekking
van de verordening Wet inburgering gemeente Tholen, zoals vastgesteld door
de raad op 22 maart 2007.
•	Voorstel om uw zienswijze te geven op
de kadernota 2016 - 2019 van de GGD
Zeeland en te verzoeken de VZG-richtlijn
van -2% toe te passen voor 2018 en
2019.

•	Voorstel om ten aanzien van de jaarrekening 2014 van de GGD Zeeland geen
bezwaar te maken tegen de toevoeging
van het positieve saldo van € 48.377 aan
de algemene reserves.
•	
Consultatie over ontwerpbesluit AB
OLAZ met betrekking tot de aankoop van
de ZRD en het voorstel tot wijziging GR
OLAZ.
•	Voorstel tot vaststelling van de herziene
grondexploitatieberekening voor het bedrijventerrein te Sint-Annaland.
•	
Voorstel om de uitgifteprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 2015 vast te stellen en
het besluit te nemen tot gewijzigde ka-

derstelling van het uitgiftebeleid van
bouwgrond voor seniorenwoningen met
zorg in de koopsector.
•	Voorstel tot vaststelling van de herziene
grondexploitatieberekening voor het exploitatiegebied “Poststraat-Zuid” te Stavenisse.
•	Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2016 van de RUD.
•	Voorstel tot vaststelling van de herziene
grondexploitatieberekening voor het
exploitatiegebied “Vroonstede” te SintAnnaland.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via

de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de
website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren.
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

