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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 Tholen
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VOLKSTUINTJE TE HUUR

BELASTINGAANSLAGEN

IN OUD-VOSSEMEER

Alle huishoudens in de gemeente Tholen
ontvangen voor eind maart hun belastingaanslag van Sabewa Zeeland.
De aanslag bestaat uit de gemeentelijke
belastingen en de waterschapsbelasting.
Op de aanslag staat één totaalbedrag
vermeld. Er wordt wel toegelicht hoe dit
bedrag tot stand is gekomen. Dus welke
bedragen afkomstig zijn van de gemeente
en welke van waterschap Scheldestromen.
Betaling in termijnen
Wie kiest voor automatische incasso, betaalt in negen termijnen. De afschrijving
gebeurt aan het eind van de maand, met
een start in april. Dat betekent dat eind
2015 het hele bedrag is verrekend. Wie wil
blijven betalen per acceptgiro, betaalt het
totaalbedrag in twee termijnen.
Vragen stellen
Heeft u vragen over uw belastingaanslag?
Veel algemene informatie is beschikbaar
op www.sabewazeeland.nl. U kunt ook
contact opnemen via de online contactformulieren. Vanwege verwachte drukte,
breidt Sabewa Zeeland de telefonische bereikbaarheid tijdelijk uit. U kunt dan bellen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00
uur, telefoonnummer 088 999 5800.

Opp. ± 228 m².
Huurprijs € 50,00 per jaar.
Huren van een tuintje wordt vastgelegd
in een huurovereenkomst.
Meer informatie: mevrouw M. Uijl,
telefoonnummer 14 0166, bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag.

DIGITAAL AANVRAGEN
ZWEMABONNEMENTEN 2015
Vanaf 16 maart 2015 kunt u alleen via
de gemeentelijke website inschrijven voor
zwemlessen en een seizoensabonnement
voor de zwembaden aanvragen. Dit gaat
via een digitaal formulier op www.tholen.
nl. De voorverkoop is van 16 maart tot
10 april, daarna zullen de abonnementen € 5,- in prijs verhoogd worden. De
voorverkoop in de kernen komt hiermee
te vervallen.
Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u een DigiD nodig. Mocht u problemen hebben met het invullen van dit
formulier, dan kunt u contact opnemen
met het klantcontactcentrum van de gemeente Tholen via telefoonnummer 14
0166. Op de website vindt u bovendien
meer informatie over zwemabonnementen en het aanvragen van een DigiD.

OPENINGSTIJDEN
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OPENINGSTIJDEN
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In verband met Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag is het gemeentehuis op vrijdag
3 april en maandag 6 april gesloten.

Vrijdag 3 april
Normaal geopend
Zaterdag 4 april Normaal geopend
Maandag 6 april Gesloten

Dinsdag 7 april zijn wij weer open.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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 - Leguitsedijk 1: het vergroten van een woning (ontvangen op
11 maart 2015).
•	
Sint Philipsland - Kwekerijweg 1: het
bouw van een bedrijfsruimte (ontvangen
op 12 maart 2015).
•	Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 11a:
het bouwen van een schuur (ontvangen
op 10 maart 2015).
•	Sint-Maartensdijk - Markt 44: het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen op
9 maart 2015).
•	
Stavenisse - Stoofdijk 11: het bouwen
van een afdak (ontvangen op 17 maart
2015).
•	Tholen - Jan van Beaumontstraat 12: het
plaatsen van een carport (ontvangen op
13 maart 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.
De welstandsvergadering van maandag
6 april 2015 is verzet naar donderdag
2 april 2015.
De welstandsvergadering van maandag
4 mei 2015 is verzet naar donderdag
30 april 2015. Op beide data is de aan-

vangstijd om 09:00 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is op dinsdag
en woensdag voorafgaand aan de vergaderingen in te zien.
Voor het inzien van de agenda’s 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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
•	Oud-Vossemeer - nabij Langeweg 1: het
plaatsen van een afrastering (verzonden
op 12 maart 2015).
•	Oud-Vossemeer - Hofstraat 14: het isoleren van het dak (verzonden op 12 maart
2015).
•	
Poortvliet - Paasdijkstraat 25: het wijzigen van de voorgevel (verzonden op
13 maart 2015).
•	
Poortvliet - Paasdijkweg 33: het realiseren van een makelaarskantoor in een
woonboulevard (verzonden op 16 maart
2015).
•	
Sint-Annaland - Spinnaker 1 t/m
27 (oneven) : het bouwen van 14 woningen (verzonden op 16 maart 2015).
•	
Sint-Maartensdijk - Oostsingel 32: het
isoleren van het dak (verzonden op
17 maart 2015).
•	
Stavenisse - Julianastraat 16: het uitbreiden van een woning (verzonden op
13 maart 2015).
•	
Tholen - Terreplein 2: het aanbrengen van gevelreclame (verzonden op
16 maart 2015) ).

•	Tholen - Brugstraat 17: het plaatsen van
zonnepanelen op het zijdakvlak (verzonden op 13 maart 2015) ).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden aan de
vergunninghouder 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.
Degene die tegen het besluit tot intrekking
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 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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•	V.o.f. De Striene, Van der Slikkeweg 2 te
Poortvliet.
•	Aannemingsbedrijf C.J. Geluk, Vijfzinnen
7 te Sint-Maartensdijk.
•	V.o.f. Stuij Hoefnagels, Ondernemersweg
2 te Tholen.
•	Slagerij Slager, achter Lange Kruisweg 5
te Sint Philipsland.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 27 maart 2015 gedurende vier
weken ter inzage in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen
van 8.30 uur tot 16.30 uur
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren bellen naar de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving via telefoonnummer 14 0166.
Wet milieubeheer kennisgeving RUD
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•	
Katjang-Pedis-PCI B.V., Nijverheidsweg
10 te Sint-Maartensdijk.
Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 27 maart 2015 gedurende vier weken
ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van
8.30 uur tot 16.30 uur.
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer A.A.M.J. Oostvogels van RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745194
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