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Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op
vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch. Vrijdagmiddag 12.30 uur zijn wij gesloten
en telefonisch niet bereikbaar.

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.

gemeente Tholen

20OKT

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Stavenisse – Stoofdijk 71: het vernieuwen
van een berging (ontvangen op 11 oktober
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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer – Hikseweg 5a: het wijzigen van de voorgevel van een loods (verzonden op 13 oktober 2016).
• Oud-Vossemeer – Molenstraat 15: het
plaatsen van een dakkapel (verzonden op
13 oktober 2016).
• Scherpenisse – Laban Deurloostraat: het
kappen van 10 elzen en het herplanten
van 4 amberbomen (verzonden op 13 oktober 2016).
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 56: het
bouwen van een recreatiewoning (verzonden op 12 oktober 2016 ).
• Sint-Annaland – Oostweg 1a: het gewijzigd uitvoeren van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een kas (verzonden op 12 oktober 2016).
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg (perceel
M 1409, 1432, 1433 en 1440): het aanpassen van het terrein (ophogen / herplanten / vergroten wateroppervlak / aanleggen grondwal) (verzonden op 13 oktober
2016).
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg/Lindelaan (perceel M 1664 en 1666): het
aanpassen van het terrein (ophogen /
herplanten / vergroten wateroppervlak)

(verzonden op 13 oktober 2016).
• Sint-Maartensdijk – Geulweg 39a: het bouwen van een loods (verzonden op 14 oktober
2016).
• Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 1:
het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
(verzonden op 11 oktober 2016).
• Sint-Maartensdijk – Oostsingel 71: het
plaatsen van een overkapping (verzonden
op 10 oktober 2016).
• Stavenisse – Keetenweg 6: het plaatsen
van een vulcontainer voor duikflessen
(verzonden op 10 oktober 2016).
• Tholen – Watermolen en Windmolen: het
kappen van 14 sierperen (verzonden op
13 oktober 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.

KENNISGEVING OMGEVINGSVERGUNNING WALHOUT B.V.
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij aan Walhout B.V.,
gelegen aan de Oudelandsedijk 3 in Stavenisse een omgevingsvergunning hebben
verleend voor het uitbreiden van de nertsenfarm.
De vergunning ligt ter inzage vanaf 21 oktober 2016 tot en met 1 december 2016
bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van
maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot
16.30 uur en gedurende openingstijden in
het gemeentehuis te Tholen.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend over de ontwerpvergunning, de
adviseurs die advies uitgebracht hebben
over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte
van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning
kunnen tot en met 1 december 2016 tegen de vergunning beroep instellen bij de
afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team

bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. De vergunning treedt op 2 december 2016 in werking, tenzij een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening
is gedaan bij de voorzieningenrechter van
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot H.G.L. Hoogervorst, telefoonnummer
06 - 51206090 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer WAOV140411/00080814.

MEER INFORMATIE:
OP WWW.THOLEN.NL:
• Werkzaamheden provinciale wegen
• Meedenken over centrale speelplek
Tholen
• Maak het inbrekers niet te makkelijk
• Raadsvergadering 3 november 2016

WWW.THOLEN.NL

