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GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN
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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 Tholen
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GEMEENTE NIEUWS
OPENBARE BEKENDMAKINGEN

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2015/2016
Uw foto op de voorpagina van de nieuwe
gemeentegids? Doe mee!
Het is weer prachtig lenteweer. Misschien
een mooi moment voor u om een prachtige foto te maken. Als u denkt dat u een
mooie foto heeft die geschikt is voor in de
gemeentegids 2015/2016, kunt u deze insturen.
Hoe doet u mee?
U kunt uw foto’s aanleveren tot 12 juli
via het formulier op de website (onder
‘nieuws’). Er wordt gevraagd om uw gegevens, zodat er contact met u opgenomen
kan worden als uw foto gewonnen heeft.
Waar kunt u een foto van maken?
U kunt bijvoorbeeld een foto maken van
het Thoolse landschap, een Thools evenement of een bouwwerk. Zo zijn er nog veel
meer onderwerpen te verzinnen om een
foto van in te sturen.
Waardebon
De makers van de beste drie foto’s krijgen
een VVV-waardebon. Nummer 1 krijgt €
75,-, nummer 2 krijgt € 50,- en de num-

mer 3 krijgt € 25,-. Deze bonnen worden
beschikbaar gesteld door Akse Media, het
bedrijf dat de gemeentegids maakt. De
winnende foto’s worden ook op de omslag van de gemeentegids geplaatst. De
jury bestaat uit burgemeester G.J. van de
Velde-de Wilde en de medewerkers van het
cluster Communicatie van de gemeente
Tholen.
Expositie
De ingezonden foto’s worden in oktober geëxposeerd in het atrium van het gemeentehuis. Afhankelijk van het aantal inzendingen, zullen dit alle inzendingen zijn, of een
gedeelte hiervan.
Voorwaarden
Als u meedoet met de fotowedstrijd, gelden de volgende voorwaarden:
•	Alleen inwoners van de gemeente Tholen mogen deelnemen;
•	
Per persoon mogen maximaal twee
foto’s worden ingeleverd;
•	Medewerkers van de gemeente Tholen
zijn uitgesloten van deelname;
•	De foto’s moeten genomen worden in

deze gemeente en moeten herkenbaar
zijn voor de Thoolse samenleving;
•	De foto’s moeten digitaal aangeleverd
worden in .JPG formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal
1,2 MB;
•	De gemeente Tholen kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij
deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw
foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures,
nieuwsbrieven, het burgerjaarverslag,
etc.;
•	Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen
voor publicatie van de foto’s.
Winnaars
De winnende foto’s worden in september/
oktober bekend gemaakt. Heeft u vragen of
problemen met het verzenden van de foto’s
via het formulier, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@tholen.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•	Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen
van een woning (ontvangen op 24 maart
2015).
•	
Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 248:
het bouwen van een schuurtje (ontvangen op 25 maart 2015).
•	Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat
14: het vergroten van een woning (ontvangen op 23 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.

0166
0166

De welstandsvergadering van maandag 4
mei 2015 is verzet naar donderdag 30 april
2015.
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 be-

LINTJESREGEN 2016
Stuur nu uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding in!
Kent u iemand die zich zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid inzet voor
de samenleving? Iemand die altijd voor
anderen klaarstaat, de handen graag
uit de mouwen steekt en fungeert als
stille kracht, kortom: iemand die een
lintje verdient? Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor iemand
anders.
Hoe dien ik een aanvraag in?
Surf naar de pagina www.lintjes.nl. Naast
aanvullende informatie over de lintjesregen, kunt u vanaf deze website ook het
voorstelformulier downloaden dat u nodig
heeft voor het indienen van een aanvraag.
Gebruik hiervoor de knop Downloads.
Neem daarnaast contact op met de gemeente Tholen. De kabinetsmedewerker
kan u meer vertellen over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en in-

handeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

schatten of uw aanvraag kans van slagen
heeft. Heeft u geen internet, dan kunnen
de benodigde formulieren toegestuurd
worden.
Wanneer dien ik een aanvraag in?
Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, dan kunt u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren
naar de kabinetsmedewerker sturen. Voor
de lintjesregen 2016 moeten de voorstellen uiterlijk 1 juli te worden ingeleverd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
•	
Sint-Annaland - F.M. Boogaardweg 21:
het gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning (verzonden op 17-04-2015).
•	Sint-Maartensdijk - Markt 44: het plaatsen van een dakopbouw (verzonden op
17 april 2015).
•	
Stavenisse - Stoofdijk 11: het bouwen
van een afdak (verzonden op 13 april
2015).
•	Stavenisse - Buurtweg 83: het plaatsen
van een berging (verzonden op 17 april
2015).
•	
Tholen – Noord-Oudaan 1 t/m 8: het
bouwen van 8 patiowoningen (verzonden
op 16 april 2015).
•	Tholen – Vestetuin 29 t/m 39 (oneven):
het bouwen van 6 starterswoningen (verzonden op 16 april 2015).
•	
Tholen - Hofstraat 19: het vergroten
van een woning (verzonden op 10 april
2015).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter
inzage is gelegd beroep instellen bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres
en een omschrijving omvatten van het be-

sluit waartegen uw beroep is gericht. Zo
mogelijk dient u een afschrift van het besluit
waarop uw beroepschrift betrekking heeft
mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.
Degene die tegen een beschikking beroep
heeft ingediend, 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.

OPENINGSTIJDEN
In verband met Koningsdag zijn het gemeentehuis en de milieustraat maandag 27 april gesloten.

WERKZAAMHEDEN SUZANNALAND
De dijkwerkzaamheden van het Projectbureau Zeeweringen en de werkzaamheden in Suzannaland zijn in volle gang. Er
zijn verkeersmaatregelen getroffen om
overlast zo veel mogelijk te beperken.
Heijmans zal in mei starten met de bouw
van het wooncomplex tussen de dijk en
het Havenplein. De bouwtijd is ca. 1,5
jaar.
Bouwbedrijf Boogert zal in opdracht van
Suzannapolder B.V. medio mei eveneens

starten met bouw van de woningen in
de Suzannapolder. De bouwtijd is ca. 10
maanden.
Bij algemene vragen over bovenstaande
kunt u contact opnemen met de heer drs.
ing. G.H. (Gerard) Kooiker, projectleider
van de gemeente Tholen. Voor vragen over
technische en infrastructurele zaken kunt
u contact opnemen met de heer R.G.J.
(Ronald) Roelofs van de gemeente Tholen,
beiden bereikbaar op telefoonnummer 14
0166.

Vragen
Voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunt u contact opnemen
met de kabinetsmedewerker, mevrouw
Y.J. (Yvonne) Marinissen, telefoonnummer 14 0166. U kunt ook mailen naar
marinissen.y@tholen.nl.
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