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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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE THOLEN ONDERZOEKT DRAAGVLAK
OPVANG VLUCHTELINGEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Inwoners van de gemeente Tholen kunnen tot en met zondag 5 juni een enquête
invullen over de opvang van vluchtelingen in hun gemeente via www.VluchtelingenTholen.nl. De provincie Zeeland moet de komende drie jaar zorgen voor een groot
aantal opvangplaatsen. Dit is afgesproken in een bestuursakkoord met het kabinet.
Van alle Zeeuwse gemeenten wordt hierin een bijdrage verwacht. De gemeenteraad
wil graag weten hoe de Thoolse inwoners tegenover de opvang van vluchtelingen
staan.
De raad van de gemeente Tholen heeft op 10 maart besloten om in te stemmen
met het voorstel van het college over de opvang en huisvesting van vluchtelingen.
Dit besluit houdt onder meer in dat er geen AZC in de gemeente Tholen komt, maar
dat er wel onderzoek moet worden verricht naar de mogelijkheid om vluchtelingen
op te vangen middels meerjarige noodopvang. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
bureau Necker van Naem. Om zeker te zijn dat alleen inwoners van de gemeente het
onderzoek invullen, worden na het invullen een aantal verificatiestappen gezet. Voor
inwoners die geen beschikking hebben over internet, is er een papieren versie van de
vragenlijst beschikbaar bij de balie van het gemeentehuis. Voor vragen kunt u bellen
naar het algemene nummer 14 0166.

ZWEM4DAAGSE GEMEENTE THOLEN 2016
De Zwem4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni.
Inschrijven kan bij de kassa van zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk en zwembad
De Spetter in Tholen.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Raadhuisstraat 13:
het bouwen van een balkon (ontvangen
op 24 mei 2016).
• Poortvliet – Kalfdamseweg 6: het uitbreiden van een bedrijfsruimte (ontvangen op
25 mei 2016).
• Sint Philipsland – Eendrachtstraat 39:
het bouwen van een garage (ontvangen
op 20 mei 2016).
• Sint-Annaland – Burgemeester Smithstraat
11: het plaatsen van een kozijn in de voorgevel (ontvangen op 24 mei 2016).
• Stavenisse – Buurtweg 18: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende vergunning
(het uitbreiden van een bedrijfsgebouw)
(ontvangen op 18 mei 2016).
• Tholen – Noord-Oudaan 8: het uitbreiden van
een woning (ontvangen op 25 mei 2016).
• Tholen – naast Wal 31: het realiseren
van een nieuwe trapopgang (ontvangen
op 4 mei 2016).
• Tholen – Ambachtsweg 4: het bouwen van
een dakopbouw (ontvangen op 18 mei
2016).
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Zwemtijden
Ochtend: 7.30 uur - 9.00 uur
Middag: 15.00 uur - 17.00 uur
Avond:
18.30 uur - 20.00 uur
Kosten en sponsoractie
Kosten zijn € 5,00 per persoon. De opbrengst van de Zwem4daagse is voor stichting
“Sport Helpt”. Deze stichting organiseert droomontmoetingen voor ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis met een (Olympische) topsporter van zijn of haar favoriete sport.
Meer informatie over Sport helpt is te vinden op www.sporthelpt.nl.

BREINKRACHT CVA/NAH TREFPUNT
Bijeenkomst
Op zaterdag 11 juni wordt in zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland, F.M. Boogaardweg 10, van 14.30 tot 16.30 uur een Breinkracht CVA/NAH trefpunt georganiseerd. De
bijeenkomst vindt plaats in de zaal de Lelie, deze bevindt zich op de eerste verdieping.
Op deze bijeenkomst is iedereen welkom die te maken heeft met de gevolgen van een
niet aangeboren hersenbeschadiging. Dat kan een CVA zijn, maar ook door de gevolgen
van een ongeluk of infectieziekte.
Wijkverpleegkundige aan het woord
Deze keer komt de wijkverpleegkundige aan het woord. De wijkverpleegkundige is een
van de zorgverleners die deel uit maakt van het netwerk van hulpverleners rondom de
CVA/NAV patiënt, de zogenaamde keten. Marga ten Brink en Emmy Luten beiden werkzaam bij de SRVZ, leggen uit hoe de ketenzorg werkt en vertellen wanneer zij in beeld
komen, als het gaat om zorg voor de CVA en NAH patiënt. Zij leggen ook uit waar de
verpleegkundige zorg uit kan bestaan.
Gratis
De toegang voor Breinkracht CVA/NAH 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 telefoonnummer 14 0166.

Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij op 6 mei 2016 een
aanvraag voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van:
• W.P. van der Wekken, gelegen aan de
Randweg 8a te Poortvliet.
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een melkgeitenhouderij en kleinschalige kaasmakerij. Deze aanvraag ligt
niet ter inzage, maar kan op verzoek wel
worden ingezien. Als een bezwaarschrift
wordt overwogen, moet eerst het besluit op
de aanvraag worden afgewacht. Voor nadere
informatie kunt u zich wenden tot J. Schelfhout, tel. 0115-745170 van RUD Zeeland.
De aanvraag
staat geregistreerd onder
nummer W-AOV160236.
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
140166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
tweede fase
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van

plan zijn een omgevingsvergunning tweede
fase te verlenen voor:
• Tholen – Molenvlietsedijk 13a: het bouwen van een woning
Voor dit project is een gefaseerde omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning eerste fase is op 30 januari 2014
verleend voor de activiteit ‘het gebruiken van
gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan’. De tweede fase is aangevraagd voor de activiteit ‘het (ver)bouwen van
een bouwwerk’.
De ontwerpbeschikking tweede fase, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016
ter inzage in de leesruimte van de centrale
hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor
adres en openingstijden het colofon. De stukken zijn ook te raadplegen via de website
www.overheid.nl > gemeenteblad > gemeente Tholen.
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 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.
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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer – Ring 27: het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende
vergunning voor het vervangen van de
voorgevel berging/stalling (verzonden
op 24 mei 2016).
• Scherpenisse – Geertruidaweg 26: het kappen van een boom (verzonden op 23 mei
2016).
• Sint-Annaland – Molendijk 54: het uitbreiden van een woning (verzonden op 26 mei
2016).
• Tholen – parkeerterrein / zwembadterrein
Zoekweg: het kappen van 11 bomen (verzonden op 24 mei 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

gemeente Tholen

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 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.
Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
• Sint Philipsland – Stationsstraat: het bouwen van 4 woningen en 5 appartementen
(verleend op 30 juli 2007) (verzonden op
23 mei 2016)
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.
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.
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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
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Tuinderij G. van Brakel, Ceciliaweg 11 te
Sint-Annaland;
• Cemilas B.V., Nijverheidsweg 38 te SintMaartensdijk;
• Grondverzet Hage v.o.f., Molenweg 27a te
Scherpenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 3 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 contact opnemen met
de heer A.A.M.J. Oostvogels van RUD Zeeland, telefoon 0115-745194.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester
en wethouders van Tholen een aanvraag voor
het verbreden van een inrit bij Meerkoetlaan
30 te Sint-Maartensdijk. De aanvraag staat
bekend onder zaak 44139.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college.
Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een
omschrijving van het besluit (zaak 43682)
waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar
wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van een
bezwaarschrift vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de
overheid” die u kunt downloaden van de site
www.rijksoverheid.nl.

MEER INFORMATIE:
OP WWW.THOLEN.NL:

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

• Vuur stoken in de tuin;
• Omleiding Terreplein Tholen;
• Fotowedstrijd gemeentegids
2016/2017.

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De vergaderingen van de Commissie Ruimte
en Samenleving zijn samengevoegd. Deze
gecombineerde vergadering zal plaats vinden op dinsdag 14 juni 2016. De vergadering van de Commissie Bestuurszaken zal
plaats vinden op woensdag 15 juni 2016.

RAADSCOMMISSIES
RUIMTE EN SAMENLEVING
De commissies Ruimte en Samenleving vergaderen op dinsdag 14 juni om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen.
Op de voorlopige agenda staan onder meer
de volgende punten:
Bespreekstukken
•	
Voorstel tot het vaststellen van de wijzigingen in de Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente Tholen 2015.

•

Voorstel om:
1. 
In te stemmen met de jaarrekening
2015 van OLAZ.
2. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 4 2016 van OLAZ.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 van OLAZ.
4. Het financiële voordeel van € 31.953
als gevolg van de afrekening 2015 in
2016 toe te voegen aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
•	Voorstel om de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland met betrekking tot de
garantstelling vast te stellen.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 15 juni om 19.30 uur in de raad-

zaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Informatief
Nieuwsbrief Regio West-Brabant
– mei 2016
Bespreekstukken
•	
Voorstel om kennis te nemen van de
Jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio
Zeeland.
•	Voorstel om in te stemmen met de VRZ
Programmabegroting 2017 onder de volgende voorwaarden:
a) Ervoor te pleiten dat er afspraken worden gemaakt voor de jaren 2018 en
volgende zodat de kans op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
zoals nu voorligt, wordt verkleind.
b) Het Programma Veerkrachtig Zeeland

niet uit te voeren of te versoberen
(- € 225.000)
c) 
Een soberder belabonnement wordt
afgesloten (- € 30.000)
d) Het is niet juist de kosten voor een piket voor communicatie CoPI onder te
brengen bij Bevolkingszorg, omdat het
CoPI een onderdeel is van de hoofdstructuur (- € 30.000)
e) 
Het brandweerduiken is voor de gemeente Tholen geen onderwerp waarop bezuinigd dient te worden in deze
waterrijke omgeving.
•	Vaststellen Jaarrekening 2015 van de Gemeente Tholen.
•	Voorstel om:
1. 
Bij de kadernota 2017 een afweging
te maken over deelname aan toezichtdienst 1 van de op te richten boa-pool
Brabantse wal en Tholen met een structurele kostenpost van € 68.000 per jaar.

2. V
 oor deelname vanaf de start van de
pilot, voor de laatste 4 maanden van
2016, eenmalig € 22.700,00. beschikbaar te stellen uit de post onvoorziene
uitgaven, onder voorbehoud van een
positieve besluitvorming over dit onderwerp in de kadernota 2017.
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 commissievergaderingen. 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.

