EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 1 september 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK35

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 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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

CONTROLE HONDENBELASTING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Vanaf september begint Sabewa Zeeland met de controle op het houden van honden
binnen de gemeente Tholen. De controle vindt huis-aan-huis plaats. Een controleur
komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Indien niemand thuis is, is het
mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van SaBeWa Zeeland uit. Zij
zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Neemt
u dan contact op met SaBeWa Zeeland, telefoon: 088 - 9995808 of kijk op www.sabewazeeland.nl.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint Philipsland - Eendrachtstraat 55: het
realiseren van een balkon (ontvangen op
19 augustus 2016).
• Stavenisse - Keetenweg 6: het plaatsen van
een vulcontainer (ontvangen op 17 augustus
2016).
• Tholen - Oesterdam 125: het bouwen van
een berging (ontvangen op 23 augustus
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.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning hebben verleend:
Tholen - Oesterdam 75, 115, 121 en 123:
het bouwen van 4 vrijstaande bergingen
(verzonden op 26 augustus 2016).

gemeente Tholen

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 Voorzienin-
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genrechter van de Rechtbank ZeelandWest-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.
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