EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 21 januari 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK 3

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
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OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
LEGE DRANKENKARTONS MOGEN
PER 1 JANUARI 2016 BIJ HET PLASTIC AFVAL

RED LEVENS MET DE NATIONALE
SOS ALARM APP

LEDEN GEZOCHT CLIËNTENRAAD
PARTICIPATIEWET

De gemeente Tholen is gestart met de aparte inzameling van lege pakken van sap,
zuivel, saus, water, etc. De officiële benaming hiervoor is ‘drankenkartons’. De drankenkartons (inclusief eventuele dop) mogen samen met het plastic verpakkingsafval,
in dezelfde zak aan de weg worden gezet. De drankenkartons worden vervolgens bij de
sorteerder gescheiden van het plastic verpakkingsafval.
Voor het aanbieden van uw plastic verpakkingsafval en uw drankenkartons blijft u de
Plastic Heroes-zak gebruiken. De zakken worden 1 x per 4 weken opgehaald. De inzameling vindt plaats volgens het inzamelschema op de Afvalkalender 2016. Deze kan
worden geraadpleegd op de website www.tholen.nl.

Overbrugging wachttijd bij noodsituaties

De Cliëntenraad Participatiewet is een groep mensen die voor de belangen van uitkeringsgerechtigden opkomen.

Nut en noodzaak
Drankenkartons zijn een kwalitatief goed te recyclen verpakking. Door drankenkartons
en plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen gaat de hoeveelheid restafval in de
gemeente omlaag en dat bespaart kosten. Tegelijkertijd levert u hiermee een bijdrage
aan een beter milieu.
Waarom in één zak?
Plastic verpakkingsafval en drankenkartons zijn goed van elkaar te scheiden waardoor
een aparte zak of container niet nodig is. De ingezamelde zakken met plastic verpakkingsafval en drankenkartons gaan naar een sorteerbedrijf. Daar worden deze afvalstoffen gesorteerd en voor recycling aangeboden bij verwerkers.
Wat wordt er van gemaakt?
Van het ingezamelde plastic worden plastic korrels gemaakt, die dienen als grondstof voor nieuwe producten van plastic. Bijvoorbeeld broodtrommels, tennisballen en
bermpaaltjes. De drankenkartons worden gesplitst in drie grondstoffen: plastic korrels,
granulaat voor aluminium en papier. Van het granulaat voor aluminium worden bijvoorbeeld potten en pannen gemaakt.
Gratis zakken
De gratis inzamelzakken voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons kunt u bestellen op de website van de ZRD, www.zrd.nl of door te bellen met de klantenservice van
de ZRD, telefoonnummer 0900-4433333

In het dagelijks leven kunt u zomaar te maken krijgen met een noodsituatie; een verkeersongeluk, brand bij de buren, een oma met een hartaanval of een kind dat zich
verbrand of dat vermist is. Kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje en zo snel
mogelijk reageren kan het verschil maken tussen leven en dood.
Levens redden met je smartphone
Vanaf nu kan iedereen met een smartphone mensenlevens redden door de Nationale
SOS ALARM App gratis te downloaden en te gebruiken in een noodsituatie. Hiermee is
het mogelijk om niet alleen onbekenden te redden, maar ook de overlevingskans van
uzelf, vrienden, geliefden en kinderen te vergroten.
Hulpverleners in de buurt
Bij een noodsituatie kunt u via de Nationale SOS ALARM App burgerhulpverleners die in
de buurt zijn laten oproepen, zodat zij het slachtoffer kunnen helpen tijdens de aanrijtijden van de officiële hulpdiensten. Hier binnen vallen veel gekwalificeerde vrijwilligers
die als arts, brandweer-, politie-, ambulancemedewerker, reddingsbrigade / KNRM,
defensie, EHBO’er of BHV’er zich graag in
hun vrije tijd inzetten als hier behoefte aan
is. Momenteel zijn er meer dan 32.000 geregistreerde hulpverleners verspreid door het
hele land.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 39: het
plaatsen van 4 blokhutten (dierenverblijven) (ontvangen op 14 januari 2016).
• Poortvliet – Schoolstraat 31: het vergroten van een woning (ontvangen op 11 januari 2016).
• Tholen – Dalemsestraat 19f en 21: het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende
vergunning voor het verbouwen van een
woon-winkelpand te Tholen (ontvangen op
6 januari 2016).
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage 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:
• Scherpenisse – Lentestraat 12: het vergroten van een woning (verzonden op
11 januari 2016).
• Scherpenisse – Lentestraat 14: het vergroten van een woning (verzonden op
11 januari 2016).
• Sint-Annaland – Oostweg 1a: het vervangen van een kas (verzonden op 8 januari
2016).
• Tholen – ter hoogte van Gemaalweg 4
en Hertenkamp 3: het kappen van 2 esdoorns (verzonden op 15 januari 2016).
• Tholen – Het Lint 1: het bouwen van een
veranda (verzonden op 15 januari 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, Postbus 51, 4690 AB 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

Bent u betrokken bij de doelgroep en samenleving, heeft u tijd en ambitie voor deze
functie en kunt u samenwerken? Dan zoeken wij u!
Informatie kunt u opvragen bij Renate Breure, secretaris Cliëntenraad Participatiewet,
telefoonnummer: 06–24 36 75 66 of via participatiewet@zeelandnet.nl.

VACATURE

Meer in informatie?
Kijk op www.helplevensredden.nl. Hier vindt
u alle informatie over alle functionaliteiten
van de Nationale SOS ALARM App, over registreren als hulpverlener, veel gestelde vragen (FAQ), wat een bedrijf kan betekenen en
nog veel meer.

De gemeente Tholen is op zoek naar een

Klachtencoördinator Sociaal Domein
voor maximaal 4 uur per week
Kijk voor meer informatie op www.tholen.nl bij “Al het nieuws”.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die:
• gemotiveerd en bereid zijn ten behoeve van het gehele cliëntenbestand in een adviserende rol op te treden;
• geïnteresseerd zijn in en betrokken zijn met de problematiek van de cliënten van afdeling Werk & Inkomen;
• bereid en in staat zijn vergaderingen bij te wonen en zich een redelijke vergadertechniek eigen te maken;
• bereid en in staat zijn een redelijke kennis en deskundigheid te verwerven met betrekking tot de in de Cliëntenraad aan de orde komende zaken en op de hoogte te blijven
van nieuwe voor de Cliëntenraad en de achterban relevante ontwikkelingen;
• deelnemen aan cursussen en trainingen en andere activiteiten buiten de vergaderingen ten behoeve van de Cliëntenraad.

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
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Habufa, Slabbecoornweg 55 te Tholen;
• Gunter Grondverzet, Pluimpotweg 19 te
Sint-Maartensdijk;
• Firma Van Trier, Lorentzweg 2 te Tholen;
• Café Smerdiek, Markt 46 te Sint-Maartensdijk;
• Heestermans Agro, Leguitsedijk 5 te OudVossemeer;

• Boerman Systems Automation (BSA) B.V.,
Spastraat te Sint-Annaland;
• Reijnlof B.V., Kwekerijweg 8 te Sint Philipsland;
• Hoveniersbedrijf Klippel, Rijkebuurtweg 1
te Stavenisse.

Op donderdag 4 februari om 19.30 uur
houdt de gemeenteraad van Tholen een
openbare vergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis te Tholen.

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 22 januari 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
Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 0166.

Ingekomen stukken en mededelingen
•	
Oproep om maatregelen tegen wateroverlast Suzannaweg te Sint-Annaland.
•	
Oproep betrokkenheid van de minister
bij kerncentrale Doel.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Maatschap Van Rossum, Buurtweg 18 te
Stavenisse.
Het betreft een melding voor het uitbreiden van
een bestaand bedrijfsgebouw ten behoeve van
een lege kistenberging.
Bovengenoemde melding ligt met ingang van
22 januari 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,
telefoonnummer 0115-745194. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT160013.

Agenda

Bespreekstukken
•	Voorstel om het controleprotocol vast te
stellen.
• Voorstel om:
1. 
De Zeeuwse nota “Aanpak voor een
goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen.
2. 
De nota “Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen” in te trekken.
3. 
Kennis te nemen van de West-Brabantse nota “Verbonden partijen – zes
kaderstellende spelregels”.
• Voorstel om:
1. Kennis te nemen van het totstandkomingsproces van de Missie en de Visie.
2. In te stemmen met de onderbouwing
van de Missie en de Visie.
3. 
De Missie: Verbinden en versterken
vanuit traditie en ambitie”, vast te
stellen.
4. De Visie: Ruimte aan de Thoolse samenleving” vast te stellen.
•	Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen voor het jaar 2016.
•	Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

maken over de door het college uitgevoerde analyse met betrekking tot het
tekort op het budget Buig 2015 in het
kader van de Participatiewet en de door
het college getroffen dan wel te treffen
maatregelen om tot tekortreductie te komen.
•	
Voorstel om in te stemmen met de
tweede wijziging van de begroting 2015
en de eerste wijziging van de begroting
2016, Gemeenschappelijke Regeling
“Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio”.
•	Voorstel tot goedkeuring van de door OcTHO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs) ingediende begroting 2016.
•	Voorstel tot verlenging van het milieubeleidsplan 2010-2015 met maximaal 2
jaar.
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

