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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 Tholen

15SEP

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
INLOOPSPREEKUUR SUBSIDIEREGELING
PROVINCIALE IMPULS WONEN

BREINKRACHT CVA/NAH TREFPUNT OP
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016

De provincie Zeeland en de gemeente Tholen organiseren op 6 oktober 2016 van 18.00
uur tot 20.00 uur een inloopspreekuur voor de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen in het gemeentehuis in Tholen. Zowel particulieren, bouwbedrijven als andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit voor deze avond. De bijeenkomst is bedoeld om
plannen/ideeën informeel met ons te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen
nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is en of het om een groot
of klein project gaat.

Op zaterdag 24 september 2016 van 14.30 uur tot 16.30 uur organiseert het Steunpunt
Mantelzorg van de gemeente Tholen een Breinkracht CVA/NAH trefpunt in zorgcentrum
de Schutse in Sint-Annaland. De bijeenkomst vindt plaats in zaal ‘De Lelie’, deze zaal
bevindt zich op de eerste verdieping. De toegang is gratis.

Provinciale Impuls Wonen (PIW)
Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben besloten de vijfde ronde van
de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) open te stellen. De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren, gemeenten en marktpartijen. Het doel van de PIW is
het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Subsidie kan aangevraagd worden voor het slopen of samenvoegen van particuliere woningen en het
renoveren van drie of meer particuliere aaneengesloten rijwoningen tot energieneutrale
en levensloopbestendige woningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen
worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook
in aanmerking.

Gevolgen van een niet aangeboren hersenbeschadiging
Op deze bijeenkomst is iedereen welkom die te maken heeft met de gevolgen van een
niet aangeboren hersenbeschadiging. De oorzaak kan een CVA zijn, maar ook een ongeluk of een infectieziekte. De bijeenkomst staat deze keer in het teken van mantelzorg.
Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lopen tegen veel
onduidelijkheid en onbegrip aan. Voor deze bijeenkomst is ervaringsdeskundige Carla
Janus uitgenodigd. In gesprek met haar komt onder andere aan de orde: de zware verantwoordelijkheid, onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de cliënt, verminderde sociale contacten en het gevoel er alleen voor te staan.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Poortvliet - Engelaarsdijk 7: het plaatsen
van een schuifhekwerk
(ontvangen op 27 juli 2016).
• Sint Philipsland – Rijksweg (tussen nummer 3 en Zijpse Kreek): het kappen van 15
knotwilgen
(ontvangen op 29 augustus 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
140166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

• Oud-Vossemeer - Voorstraat 3: het splitsen van een woning in 2 woonstudio’s
(verzonden op 9 september 2016 ).
• Scherpenisse - Scherpenissepolder : het
aanleggen van vogeleilandjes en oevers
(verzonden op 7 september 2016).
• Stavenisse - Molenpad 4: het wijzigen
van het gebruik en uitbreiden bestaande
schuur
(verzonden op 9 september 2016).
• Tholen – Secretaris Labanstraat 31: het
bouwen van een woning
(verzonden op 8 september 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-

Aanmelden verwenmiddag
Het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen en de Nederlandse Patiënten Vereniging organiseren samen dit jaar ook een verwenmiddag voor de Thoolse mantelzorgers
van 13.00 uur tot 17.00 uur in Sport- en Gemeenschapscentrum De Wellevaete, Hoenderweg 133 in Sint-Annaland.
Aanmelden voor de verwenmiddag kan tot 14 oktober 2016 via Steunpunt Mantelzorg,
telefoon: 14 0166 of via e-mail: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl. Op de website www.
tholen.nl vindt u meer informatie over het programma van de verwenmiddag.

WIJZIGING PLASTICINZAMELING
Met ingang van oktober 2016 wordt het plastic verpakkingsafval samen met de drankenkartons eens per twee weken opgehaald, in plaats van eens per vier weken. De ophaalrondes vinden plaats in de even weken en de ophaaldagen blijven ongewijzigd.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

Maandag 10 november 2016 is het weer de Dag van de Mantelzorg. Deze dag waardeert
de gemeente alle geregistreerde mantelzorgers met een VVV-bon. Daarom roept het
Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de gemeente Tholen op zich te registreren
via het formulier op www.tholen.nl. of via e-mail mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl. Ook
de verzorgde kan zijn of haar mantelzorger online registreren. Om in aanmerking te komen voor de attentie, moet de registratie vóór 15 oktober 2016 bij het Steunpunt Mantelzorg binnen zijn. Indien de mantelzorger in 2015 al geregistreerd stond, is opnieuw
aanmelden niet nodig.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Jacqueline Heijboer van het Steunpunt Mantelzorg
van de gemeenten Tholen, telefoonnummer: 14 0166 of via mantelzorgvrijwilligers@
tholen.nl.

Subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen via het digitale formulier worden aangevraagd van 8 september
t/m 9 oktober 2016. Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar
de nota Provinciale Impuls Wonen die beschikbaar wordt gesteld via www.zeeland.nl/piw.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

DAG VAN DE MANTELZORG 2016

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 140166.
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. 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 gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan:

Planning
De eerste ophaalronde voor plastic vindt plaats in week 40 op maandag 3, dinsdag 4 en
woensdag 5 oktober. De tweede ophaalronde vindt plaats op maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 oktober. Ook gebruikers van afvalcocons en ondergrondse containers
kunnen tijdens deze rondes hun plastic afval aanbieden in de doorzichtige verzamelzak.
In de week van 26 september krijgt u een brief thuisbezorgd met meer informatie over
deze wijziging.

N286 fietspad Sint Maartensdijk - Stavenisse.
NL.IMRO.0716.BPfietspadN286SMD-VO01.
Plangebied
Het plangebied ligt aan de N286 (Provincialeweg) en omvat delen van de weg tussen de
percelen Provincialeweg 50 tot en met 60
die nu nog geen verkeersbestemming hebben.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een vrij liggend fietspad mogelijk
te maken.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
16 september 2016 tot en met 27 oktober
2016 dus gedurende zes weken ter inzage
in de leesruimte van de centrale hal van het
gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2
te Tholen. U kunt de stukken online inzien
via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk

Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie
indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Tholen, Postbus 51 te
4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging ook per e-mail worden
aangeboden via het e-mailadres gemeente@
tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester

en wethouders van Tholen een aanvraag voor
het aanleggen van een inrit bij Hoenderweg
22 te Sint-Annaland ontvangen. De aanvraag
staat bekend onder zaak 53174.
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 53174)
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.

WWW.THOLEN.NL

