EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 14 april 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK15

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

14APR

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
OPENING ROOSEVELT INFORMATIECENTRUM

OPROEP VOOR KRANSLEGGING
4 MEI HERDENKING THOLEN

BEZOEKERS ZIJN VAN HARTE WELKOM

Ook dit jaar organiseert de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité
de officiële 4 mei herdenking in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen.
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle
inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen.

Wilt u graag de opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix van het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer bijwonen op 20 april aanstaande? Dan bent u
natuurlijk van harte welkom. Half twee arriveert Prinses Beatrix in de Raadhuisstraat.
Het volledige programma vindt u op onze website.
Parkeren
Om het verkeer en het parkeren in goede banen te leiden, zijn er verwijsborden geplaatst
voor bezoekers.

Het kransleggen vindt op afroep plaats en er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2016 ziet er als volgt uit:

Vanuit Sint-Annaland en Sint Philipsland
Volg de bewegwijzering via de Hiksedijk en de Dorpsweg.

Vanaf 19.15 uur:
		
Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur:
		
Even vóór 20.00 uur:
Van 20.00 uur tot 20.02 uur:
		
20.02 uur:
20.05 uur:
		
20.10 uur:
20.15 uur:
Aansluitend:

Vanuit Tholen
Volg de bewegwijzering vanaf afslag Gankelweg.
Vanuit Poortvliet
Volg de bewegwijzering naar de parkeerplaats bij het Klaverveld.
Verkeersregelaars verwijzen u naar uw parkeerplaats. Een overzichtstekening vindt u
terug op www.tholen.nl.

VERKEERS- EN AUTOVRIJE ZONE

Betrekken van de dodenwacht bij het
monument
Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt
een aantal koralen
Klinkt het ‘Taptoe-signaal’
Wordt twee minuten stilte in acht wordt
genomen
Zingen eerste couplet van het Wilhelmus
Toespraak van burgemeester Van de Veldede Wilde
Voordracht leerling CNS De Regenboog
Kranslegging
Zangkoor brengt liederen ten gehore

Oproep kranslegging
De gemeente roept inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen op om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig
in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt
u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar communicatie@
tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw of via telefoonnummer 14 0166. Wij verzoeken u
vriendelijk om uiterlijk 29 april 2016 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook
na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.

In samenwerking met de beveiliging en politie is nu bekend hoe een en ander er uit komt
te zien. Een plattegrond is bijgevoegd. U kunt hierop zien in welk gedeelte van de kern
niet geparkeerd mag worden, dit gearceerde gedeelte moet om 08.00 uur autovrij zijn.
De parkeerplaats bij het sportpark moet om 11.00 uur autovrij zijn.
In de Bou Kooijmanstraat is een klein gedeelte beschikbaar om te parkeren. Dit is enkel
nog toegestaan in de parkeervakken aan de oneven zijde van huisnummer 21 tot en met
37. De gehandicaptenparkeerplaats bij huisnummer 68 blijft wel beschikbaar.
In het gedeelte dat verkeersvrij moet zijn, mogen wel auto’s geparkeerd staan maar er
mag van 11.00 uur tot 15.00 uur niet gereden worden. Er staan bij de dranghekken
verkeersregelaars om dit in goede banen te leiden.
Verder willen we u vragen er voor te zorgen dat op 20 april de huisvuilcontainers niet
meer op de openbare weg staan. Om de Prinses een warm welkom te geven willen we u
vragen de vlag uit te hangen.
Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefonisch te bereiken via 14 0166 of via e- mail: communicatie@tholen.nl.

OPHALEN GRIJZE CONTAINER OP 19 APRIL
In verband met de opening van het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer op
20 april a.s. is het niet mogelijk om op deze dag de grijze container aan de weg te zetten. Een gedeelte van de kern is dan afgesloten voor verkeer en niet bereikbaar voor
de Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD). De grijze containers in Oud-Vossemeer worden
daarom op 19 april opgehaald. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

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 – Dorpsweg 71: het aanbrengen van gevelbekleding tegen de
schuur (ontvangen op 30 maart 2016).
• Sint Philipsland – Stationsstraat: het
bouwen van 9 woningen (ontvangen op
30 maart 2016).
• Sint-Annaland – Kromsteven 7: het bouwen van een garage (ontvangen op 5 april
2016).
• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerlandstraat: het bouwen van een woning (ontvangen op 6 april 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:

• Oud-Vossemeer – Puitsedijk 2: het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (verzonden op 4 april
2016).
• Scherpenisse – Lage Broekweg : het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (verzonden op 4 april 2016).
• Tholen – Schelde–Rijnweg 66 : het bouwen van een woning (verzonden op 8 april
2016).
• Tholen – Curieweg 1: het bouwen van een
bedrijfspand (verzonden op 5 april 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 ge-

meente 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 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:
• Blauw Beregening Groep B.V., Slabbe-

coornweg 60b te Tholen;
• Conpipe International B.V., Ondernemersweg 9 te Tholen;
• Kwaliteitsvishandel Schot, Ambachtsweg
8 te Tholen;
• Kantine “De Striene”, Van der Slikkeweg 2
te Poortvliet;
• Camping “De Zeester”, Gorishoeksedijk
33a te Scherpenisse;
• V.O.F. Bout Bustraan, Ambachtsweg 10 te
Tholen;
• Cosmetic Industries, Energieweg 28 te
Tholen.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 15 april 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.

WWW.THOLEN.NL

