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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 26 februari 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK 9

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 tot 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
NATUUROUDERCURSUS
ZEEUWSE BODEMVENSTERS

De hulp van (natuur)ouders of andere begeleiders is daarbij van groot belang. Vandaar dat IVN Zeeland i.s.m. de NME-centra in april in alle regio’s van Zeeland een
natuuroudercursus Zeeuwse bodemvensters organiseert. Nieuwe natuurouders en
andere belangstellenden die het veldwerk in de schoolomgeving willen begeleiden
zijn daarbij van harte welkom!
De cursus bestaat uit:
• een theoriebijeenkomst met achtergrondinformatie over de Zeeuwse bodemvensters en het ontstaan van Zeeland en onderzoekjes die in de klas gedaan kunnen
worden;
• een praktijkbijeenkomst, waarbij het veldwerk in de schoolomgeving centraal
staat.
In het Jaar van de Bodem worden er ook gastlessen aangeboden. Ook daar is binnen
de cursus aandacht voor.
Belangstelling?
Geef je voor 16 maart op bij gemeente Tholen via Lizette de Hond, eho@tholen.nl of
via www.nmetholen.nl. De cursus vindt plaats op donderdagochtend 2 en 9 april in
de Meulvliet van 9.00 tot 11.30 uur.

EVENEMENTENKALENDER - MAART 2015
Onderstaand kunt u de ons bekende evenementen, collectes en overige verkopingen
zien. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling
Publiekszaken. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 14 0166. Schriftelijke
reacties kunt u zenden aan gemeente Tholen, afdeling Publiekszaken, Postbus 51,
4690 AB Tholen of per email naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM EVENEMENT
Collecte Amnesty International
Inzamelen van geld door verkoop koeken
Hersteld Hervormde
Gemeente Sint-Maartensdijk
Collecte Jantje Beton
Collecte Reumafonds
Ronde van Oud-Vossemeer
Wielercomité Ronde van Oud-Vossemeer
Collecte ZOA Vluchtelingenzorg
Kermis Tholen
Fancy Fair Maartenshof Sint-Maartensdijk
Verkoping Stichting Adullam Stavenisse
Kinder- en familievoorstelling
Doortje Doezel de goudvisheld SintMaartensdijk, Stavenisse en Sint Philipsland
Collecte Nationaal Fonds Gehandicaptensport

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
EEN DUMPER IS EEN STUMPER

Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 wordt door IVN Zeeland een lespakket ontwikkeld met veel ruimte voor onderzoekjes in de klas en veldwerk in de
schoolomgeving.

Elk jaar worden er duizenden kilo’s afval
opgeruimd uit natuurgebieden en langs wegen in Zeeland. Dat zorgt voor hoge kosten,
maar nog belangrijker: het is schadelijk en
gevaarlijk. En het ontsiert onze mooie provincie. Breng afval daar waar het hoort: in de
afvalbak en naar de milieustraat.
Campagne
De Zeeuwse handhavingsorganisaties, waaronder de RUD-Zeeland, Staatsbosbeheer, de
politie, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse
Landschap, geven samen met de gemeenten,
het Waterschap en Rijkswaterstaat extra aandacht aan het illegaal dumpen van afvalstoffen. Het opruimen ervan kost namelijk elk jaar duizenden euro’s. Maar nog belangrijker is natuurlijk het gevaar voor mensen en voor het milieu.
De komende maanden zal er extra aandacht zijn voor afvaldumping. Met de campagne “Een dumper is een stumper” willen de gezamenlijke handhavingspartners de
burgers en bedrijven in Zeeland wijzen op hun verantwoordelijkheid. De boete voor
particulieren kan oplopen tot maar liefst 750 euro, bedrijven kunnen een boete van
1500 euro verwachten.
Afval gespot?
Dagelijks zijn toezichthouders op pad om de natuur en onze leefomgeving in Zeeland
te inspecteren. Zij houden ook in de gaten of er ergens afval gedumpt is. Mocht u
ergens illegaal gestort afval ontdekken, meld dit dan op het milieu-alarmnummer:
0118-412323
Waar kunt u uw afval kwijt?
Voor al uw afval: bouw- en sloopafval, chemisch afval zoals verfresten, tuinafval etc.
kunt u terecht bij de milieustraat, Nijverheidsweg 36 in Sint-Maartensdijk. Dit kan
van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Zaterdag
van 9.00 tot 15.00 uur.

DATUM
Ma. 2 t/m za. 7 maart

Do. 5 maart
Ma. 9 t/m zat. 14 maart
Ma. 16 t/m zat. 21 maart
Za. 21 maart
Ma. 23 maart t/m za. 28 maart
Wo. 25 t/m za. 28 maart
Za. 28 maart
Za. 28 maart
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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer - nabij Langeweg 1: het
plaatsen van een afrastering (ontvangen
op 16 februari 2015);
• Tholen - Terreplein 2: het aanbrengen
van gevelreclame (ontvangen op 19 februari 2015);
• Tholen - Brugstraat 17: het plaatsen van
zonnepanelen op het zijdakvlak (ontvangen op 17 februari 2015).
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 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.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
• Tholen - Hoogstraat 2: het gebruiken van
een pand als broodjeszaak (verzonden
op 17 februari 2015).

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, Postbus 51, 4690
AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,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.

Za. 28 maart
Ma. 30 t/m za. 4 april
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