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Donderdag 20 augustus 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK34

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. 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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

STEUNPUNT MANTELZORG GEMEENTE THOLEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende ouder, uw chronisch zieke partner of uw gehandicapte kind? Dan bent u mantelzorger!
Schrijf u in bij het steunpunt mantelzorg van de gemeente Tholen en u ontvangt:
•
•
•
•

2x per jaar de nieuwsbrief
uitnodigingen voor themabijeenkomsten en leuke uitjes
advies bij het zoeken naar de juiste hulp
desgewenst de hulp van een vrijwillig maatje

Meer informatie
Bel Jacqueline Heijboer, telefoonnummer 14 0166 op maandag, dinsdag en vrijdag.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning / omgevingsvergunningen hebben verleend:
• Oud-Vossemeer - Burgemeester Versluijsstraat 1 t/m 19 (oneven): het renoveren
van 10 woningen (verzonden op 11 augustus 2015)
• Sint-Maartensdijk - Oostvest 39: het bouwen van een berging (verzonden op 11 augustus 2015)
• Tholen - Oudelandsedijk 18: het wijzigen

van de voor- en zijgevel (verzonden op
12 augustus 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 Vergunningen en
Handhaving, telefoonnummer 140166.
Degene die tegen een beschikking bezwaar

gemeente Tholen

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 recht-
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bank 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.
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
14 0166. De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
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