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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
NIEUWS
DRONE VEILIG
Drones vallen onder de regeling Modelvliegen. Dat betekent dat er verschillende regels zijn waaraan u moet voldoen
als u met een drone wilt gaan vliegen.
Zo mag een drone niet boven mensen
vliegen en minimaal 50 meter afstand
houden van mensen, wegen, spoorlijnen, gebouwen en andere bouwwerken.
Andere luchtvaartuigen hebben voorrang op drones. Laat uw drone dus landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen en vlieg sowieso niet in de buurt van
een luchthaven. Gebruikt u uw drone
ook om opnames te maken, dan moet
u zich houden aan de privacywetgeving.
Voor deze en andere regels surft u naar
rijksoverheid.nl/drones. Drone veilig!

VRIJWILLIGERSAVOND
Op vrijdag 9 september 2016 vindt de
jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats in
Woonzorgcentrum Sassegrave, Laban
Deurloostraat 19f in Scherpenisse. Alle
vrijwilligers in de gemeente Tholen zijn
van harte uitgenodigd om te genieten
van een gezellige avond met een Spaans
tintje. Het muzikale duo ‘Luizter’ zal
zorgen voor de nodige muzikale ondersteuning door het zingen van mooie,
ontroerende en vrolijke luisterliedjes.
De avond duurt van 20.00 tot 22.30 uur
(inloop vanaf 19.30 uur).
Aanmelden kan tot uiterlijk 4 september 2016 via servicebureau@tholen.
nl, telefoon 14 0166 of via het aanmeldingsformulier dat verstuurd is naar het
bestuur van organisaties/verenigingen.
Meld u snel aan, want vol=vol.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
39: het plaatsen van een schutting (ontvangen op 2 juli 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 - Raadhuisstraat 13: het
bouwen van een balkon (verzonden op 7 juli
2016).
• Poortvliet – Bitterhoekseweg 4: het bouwen van een woning (verzonden op 6 juli
2016).
• Sint-Annaland - De Casembrootstraat 16:
het uitbreiden van de woning (verzonden
op 4 juli 2016).
• Tholen - Bosstraat: herinrichting parkeerterrein (verzonden op 7 juli 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 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.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij, in het kader van de

Wet geluidhinder, het voornemen hebben
een hogere waarde vast te stellen.
De hogere grenswaarde houdt verband met
het realiseren van een bedrijfswoning, gelegen op het perceel Bitterhoeksweg 2 te
Poortvliet.
Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van
Tholen voornemens een ontheffing te verlenen.
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
15 juli tot en met 25 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Tholen, Hof van
Tholen 2 te Tholen. Deze bekendmaking, het
ontwerpbesluit en enkele relevante bijbehorende stukken zijn ook te raadplegen via
onze website www.overheid.nl.
Binnen de genoemde inzagetermijn kunnen
belanghebbenden hun zienswijze op dit ontwerpbesluit naar voren brengen. De zienswijze kan zowel mondeling of schriftelijk
naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB
Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van
een afspraak, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunning
en Handhaving via telefoon 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 het ontwerpbesluit én men
belanghebbende is.

BEKENDMAKING
De burgemeester van Tholen, overwegende:
• dat het tegengaan van heling één van de
speerpunten is van de gemeente Tholen
samen met de Politie en het Openbaar Ministerie, als onderdeel van de aanpak van
woninginbraak en diefstallen;
• dat het gelet op het belang van de aanpak
van heling van goederen gewenst is dat
handelaren in gebruikte en ongeregelde
goederen kunnen worden gecontroleerd;
• dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van de
gemeente Tholen, vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 10 maart 2016, bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of
ongeregelde goederen die hij verkoopt of
op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester
gewaarmerkt register (verkoopregister);
• dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een
handelaar verplicht is aantekening te
houden van alle gebruikte of ongeregelde
goederen die hij verworven of voorhanden
heeft, in een doorlopend en een door of
namens de burgemeester gewaarmerkt
register (inkoopregister);
• dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale
versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);
• dat het DOR kan worden gekoppeld aan
een landelijk systeem waarin gestolen
goederen worden geregistreerd, zodat bij
registratie van een gestolen goed door een
handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen
snel kunnen worden getraceerd en heling
op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;
• dat het daarom wenselijk is het DOR mid-

dels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV
(verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van
het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
(inkoopregister); dat handelaren door
deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR
aantekening te houden van gebruikte en
ongeregelde goederen;
Gelet op artikel 2:67 Algemene Plaatselijke
Verordening, artikel 437 eerste lid Wetboek
van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste
lid, Wetboek van Strafrecht;
Besluit vast te stellen: Aanwijzingsbesluit
Digitaal Opkopers Register
Artikel 1: Het Digitaal Opkopers Register
wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop
van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67
lid 1 Algemene plaatselijke verordening.
Artikel 2: Dit besluit treedt in werking op de
dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld op 5 juli 2016. De burgemeester van Tholen, G.J. van de Velde-de
Wilde.
Het besluit ligt ter inzage in de leeszaal van
het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw mr. L.H.P. Martens,
concernjurist, telefoon 14 0166.
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