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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 20 mei 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK20

DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur,
donderdag van 18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

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 93: 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.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

2 0 MEI

2021

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

GEMEENTENIEUWS
OPENINGSTIJDEN RONDOM PINKSTEREN
In verband met Tweede Pinksterdag is het gemeentehuis op maandag 24 mei gesloten.
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals: melding geboorte, melding overlijden, aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen
gedeeltelijk digitaal aangevraagd worden.
Milieustraat
De milieustraat is op Tweede Pinksterdag gesloten.

INZAMELDAGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN
RONDOM PINKSTEREN
Rondom Pinksteren zijn voor een aantal kernen inhaaldagen gepland voor de inzameling
van afval en grondstoffen. Deze zijn ook terug te vinden in de online afvalkalender en de
ZRD-app.
• Sint-Annaland: Het restafval wordt i.v.m. Tweede Pinksterdag op zaterdag 22 mei opgehaald.
• Poortvliet, Scherpenisse en Sint-Maartensdijk: De PMD-zakken (plastic, metalen en
drankenkartons) worden i.v.m. Tweede Pinksterdag op zaterdag 22 mei opgehaald.

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT
Onderwerp van de vergadering van de commissie Samenleving donderdag 27 mei 2021,
aanvang 19.30 uur, digitaal.

GEMEENTE ZOEKT CONTACT MET RECHTHEBBENDEN
VAN GRAVEN OP DE BEGRAAFPLAATS TE POORTVLIET
De gemeente Tholen wil graag dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. Van
een aantal graven is, door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden, de rechthebbende niet
meer bij ons bekend. Dit is wel noodzakelijk voor de begraafplaatsadministratie. Daarom
wordt contact gezocht met rechthebbenden om de benodigde gegevens bij te werken. Dat
doen we momenteel voor de begraafplaats in Poortvliet.
Aangegeven op gedenktekens
De rechthebbenden van graven waarvan de rechten zijn verlopen en die achterhaald kunnen worden, krijgen een brief van de gemeente. Een deel van de rechthebbenden kan echter niet worden achterhaald. Om deze graven van een nieuwe rechthebbende te kunnen
voorzien, worden deze gedenktekens gemarkeerd met een sticker met de tekst: “Contact
gezocht - Zie publicatiebord”. Gedenktekens van graven, waarvan afstand is gedaan van
de rechten, worden voorzien van een andere kleur sticker met de tekst: “Afstand gedaan,
dit grafmonument wordt verwijderd. Zie publicatiebord”. Eventuele andere belanghebbenden, die zich als rechthebbende willen aanmelden, kunnen zich dan nog melden.
Reageren
Nabestaanden of belanghebbenden die dat willen, hebben een jaar de tijd om te reageren. Als wij na één jaar geen aanmeldingen voor een graf hebben gekregen, dan wordt de
grafbedekking verwijderd. Reageren kan via www.tholen.nl. Hier vindt u meer informatie
en een invulformulier waarmee u eenvoudig alle benodigde gegevens kunt doorgeven.
Wij vragen u vriendelijk om hiervan gebruik te maken. https://www.tholen.nl/inwoners/
familie-jeugd-en-gezin/Achterhalen-rechthebbenden-begraafplaatsen
Meer informatie
U vindt op de website ook veel extra informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.
Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kunt u dat aangeven. Uiteraard is telefonisch
contact ook mogelijk via tel. 14 0166.

Bespreekstukken:
• Voorstel bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence voor de uitvoering van
de GI functie in Zeeland.

PRESENTATIE DUURZAME ENERGIEBALANS
THOLEN 20 MEI

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht. Hiervoor kunt u zich richten tot
de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl. Aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van
vergadering binnen zijn.

De gemeenteraad heeft nagedacht hoe zij een duurzaam Tholen zien. Hiervoor zijn vorig
jaar in juni 2020 expertmeetings en in september 2020 pitches georganiseerd. Dankzij
alle informatie en de ingediende ideeën, initiatieven en projecten die er in de gemeente
Tholen leven heeft de raadswerkgroep de visie Duurzame Energiebalans Tholen opgesteld.

Meer informatie over deze commissievergadering is terug te vinden op de website
www.tholen.nl.

Donderdagavond 20 mei presenteert de raadswerkgroep het eindresultaat aan de andere
raadsleden. U kunt live meekijken op www.omroeptholen.nl. De uitzending start om 19.00 uur.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Hikseweg 1: het bouwen van een loods (ontvangen op 12 mei
2021).
• Stavenisse - Voorstraat 32: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 10 mei
2021).
• Stavenisse - Voorstraat 34: het intern verbouwen van een woning en het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 10 mei
2021)
• Stavenisse – Dokter Zoetemanstraat: het
bouwen van een vrijstaande woning (ontvangen op 7 mei 2021).
• Tholen - Oesterdam: het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden
(aanvullen
stortsteen kreukelberm) (ontvangen op
10 mei 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Oud-Vossemeer - Raadhuisstraat 13: het
plaatsen van een tijdelijke terrasoverkapping (verzonden op 12 mei 2021).
• Poortvliet – Havenweg 3: het bouwen van
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een recreatiewoning (verzonden op 10
mei 2021).
Sint Philipsland - Schelpkreekstraat 7:
het bouwen van een aanbouw aan de zijkant van de woning (verzonden op 7 mei
2021).
Sint-Maartensdijk - William Boothstraat
13: het bouwen van een berging (verzonden op 7 mei 2021).
Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 23:
het plaatsen van een tuinhuis (verzonden
op 7 mei 2021).
Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 23:
het vervangen van een schutting en het
vergroten van een garage (verzonden op 7
mei 2021)
Stavenisse - Julianastraat 25: het verbouwen van een schuur tot woning (verzonden
op 12 mei 2021).
Tholen - Postweg 3a: het plaatsen van
een erfafscheiding (verzonden op 11 mei
2021).
Tholen - Bebouwdendam 20 en 22: het
verbouwen van een pand tot 2 woningen
(verzonden op 10 mei 2021).
Tholen - Regentessestraat 42: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 10
mei 2021).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen

maken het volgende bekend. Op 12 maart
2020 heeft de gemeenteraad onder andere
besloten in te stemmen met het voeren van
een procedure ten behoeve van een besluit
algemeen belang ingevolge de Mededingingswet (Wet Markt en Overheid) voor de
haven te Stavenisse en daarvoor toepassing
te geven aan de Inspraakver- ordening van
de gemeente Tholen.
In de Havenvisie Stavenisse is opgenomen dat de exploitatie van de haven van
Stavenisse extern moet worden belegd. In
2019 is hiervoor een marktconsultatie uitgevoerd. Hieruit volgt echter de conclusie
dat kostprijs dekkende verhuur geen commerciële exploitant zal aantrekken. Voor
deze economische activiteit is er derhalve
sprake van marktfalen.
De verhuur van de ligplaatsen in de haven

is eveneens niet kostendekkend. De Mededingingswet staat economisch handelen
van een overheid onder de kostprijs niet
toe. Dit is anders als de gemeente op grond
van artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet
een zogenoemd “algemeen belangbesluit”
heeft genomen.
Met een “algemeen belangbesluit” is de
verhuur van de ligplaatsen in de haven van
Stavenisse, alsmede het in exploitatie geven van de haven onder de kostprijs niet
in strijd met de Mededingingswet. De gemeenteraad is voornemens een dergelijk
besluit te nemen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
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Coronavirus laatste nieuws
Steeds meer aanvragen digitaal mogelijk via www.tholen.nl
Thoolse fotowedstrijd: Beleef de seizoenen in Tholen
Enquête hittestress voor inwoners Sint-Annaland
Aanmelden sport- en cultuurverenigingen voor boekje ‘Jij op Tholen, Sport en Cultuur’
• Zeeuws platform bodembeheer en GGD informeren over lood in de bodem
• Enquête Woonvisie gemeente Tholen

