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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 Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
CVA TREFPUNT WORDT BREINKRACHT CVA/NAH
TREFPUNT
De naam van het CVA trefpunt wordt veranderd in Breinkracht CVA/NAH trefpunt. Door
de naamswijziging en door het aanpassen van de thema’s, willen de organisatoren
(SVRZ, Schutse Zorg Tholen en het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen) de
trefpunten toegankelijk maken voor een breder publiek, namelijk voor iedereen die te
maken heeft met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.
Bijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst van Breinkracht CVA/NAH trefpunt zal plaats vinden op
zaterdag 13 februari a.s. bij Schutse Zorg Tholen in Sint-Annaland, F.M. Boogaardweg
10, van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst geeft Ciska Zuurveld, coördinator van Hersenletsel Zeeland, een presentatie over de gevolgen van niet-aangeboren
hersenletsel en de taak van Ketenzorg Zeeland.
Gratis
De toegang voor Breinkracht CVA/NAH bijeenkomst is gratis en vooraf aanmelden is
niet noodzakelijk. Meer informatie is te krijgen bij Jacqueline Heijboer van het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen via telefoon 14 0166.

EVENEMENTEN KALENDER - FEBRUARI 2016
Onderstaand kunt u de ons bekende evenementen 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.
NAAM 					DATUM
Carnaval in Oud-Vossemeer		
4 t/m 6 februari 2016
Carnavalsoptocht - Obs Ter Tolne in Tholen 4 februari 2016
Kijken oud beeldmateriaal historie Tholen
in verzorgingscentrum bij 		
Zorgcentrum Ten Anker in Tholen St. Tholen 650 jaar			

13 februari 2016

Concert Oude Stadhuis Tholen – 		
St. Anthonie Keldersmans Concerten

20 februari 2016

Bingo in Sport- en Gemeenschapscentrum
De Meulvliet - St. Tholen 650 jaar		

27 februari 2016

Wintertocht – WSV De Oosterscheldestappers 27 februari 2016

MEER INFORMATIE:

DOET U MEE MET ‘IKPAS!’?
Doet u ook mee met IkPas? Gaat u ook de uitdaging aan 30 dagen lang geen alcohol te drinken? Bij steeds meer gelegenheden lijkt het gewoon om alcohol te drinken: voor of tijdens het eten, als slaapmutsje, na afloop van congressen, bij de vrijdagmiddagborrel enzovoort. Het doorbreken van dit gewoontegedrag wordt moeilijker en moeilijker.
Waarom IkPas?
Door mee te doen met de IkPas-actie, wordt men gestimuleerd bewuster te kiezen om wel of niet te drinken. Daarnaast
geven we een goed voorbeeld aan de jeugd (de NIX18-generatie) en we laten zien dat het ook gezellig kan zijn zonder
alcohol. De benaming ‘IkPas’ is positief bedoeld om kort en krachtig een antwoord te hebben in situaties waar alcohol
wordt aangeboden. De actie bouwt voort op IkPas in 2015. De resultaten van deze periode waren positief: een grote
groep deelnemers blijkt weken na de acties bijvoorbeeld minder te drinken, voelt zich fitter en slaapt beter.
Aanmelden
Aanmelden gaat via www.ikpas.nl. Als u een Zeeuwse deelnemer bent, krijgt u gratis – zolang de voorraad strekt – het
blauwe IkPas-polsbandje toegestuurd.

Van dinsdag 9 februari t/m vrijdag 12 februari 2016
kunnen belangstellenden voor het snijden van zeegroente een aanvraagformulier ophalen bij de gemeente.
De volgorde van behandeling van de tot en met 19 februari 2016 ontvangen aanvragen zal door middel van
loting bepaald worden. Later ontvangen formulieren
worden niet in behandeling genomen. Een toelichting op
de procedure en een kaart van de schorgebieden waar,
met een vergunning, zeegroente gesneden kan worden
zit bij het aanvraagformulier. Er worden maximaal 284
vergunningen verleend.
Informatie kan worden ingewonnen bij de Provincie Zeeland via telefoon 0118-631154,dhr. J.F. Brilman van de
afdeling Water, Bodem en Natuur.

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-Annaland - Boulevard : het herinrichten van de haven
(ontvangen op 21 januari 2016).
• Sint-Maartensdijk - Achter ‘t Bos 41: het plaatsen van een
erfafscheiding (ontvangen op 28 januari 2016).
• Sint-Maartensdijk - Westpoort 60: het bouwen van een
berging met veranda, een kippenhok en een erfafscheiding (ontvangen op 20 januari 2016).
• Stavenisse - Bos 30 t/m 34 : het wijzigen van de gevels en
het isoleren van het dak (ontvangen op 20 januari 2016).
• Tholen - Vrouwendijk: het bouwen van een woning en schuur
(ontvangen op 21 januari 2016).
• Tholen - Zoekweg 2a en 2b: verlengen termijn tijdelijke
huisvesting (ontvangen op 20 januari 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.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Tholen financieel in balans
• De gemeenteraad vergadert op
donderdag 4 februari

AANVRAAGFORMULIEREN
SNIJDEN ZEEGROENTE

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen ma-

ken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
• Tholen - Dalemsestraat 19 t/m 19f en 21: het gewijzigd
uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het
verbouwen van een woon-winkelpand te Tholen (verzonden op 29 januari 2016).
• Tholen - Slabbecoornweg 55: het uitbreiden van een bedrijfspand (verzonden op 26 januari 2016).

nen 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.

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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen.

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat
zij maatwerkvoorschriften hebben vastgesteld voor het milieuaspect afvalwater voor de inrichting van:
• Lion Foods B.V., Nijverheidsweg 5 te Sint-Maartensdijk.

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 indie-

ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

De vergunning kan worden ingezien tot en met 8 maart
2016 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/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Tholen.
Belanghebbenden kunnen tot en met 8 maart 2016 tegen
dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Tholen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij
die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een
voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot de heer V. Bol, tel. 0115-745165 van de
RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-MWP150042.

WWW.THOLEN.NL

