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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 29 januari 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK 5

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
VERANDERINGEN HUISHOUDELIJKE HULP
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp.
Met die overdracht van verantwoordelijkheid gaat ook een bezuiniging van 25% op
het totaalbudget van huishoudelijke hulp gepaard. Daarom is gekozen voor een
nieuwe manier van werken, die inhoudt dat de zorgaanbieders ondersteuning op
maat bieden en tegelijk samen met u kijken naar de mogelijkheden binnen uw
netwerk. Dit gesprek wordt aangegaan door de zorgaanbieder. Het jaar 2015 is
een overgangsjaar. De verschillende stappen van een eventuele verandering in uw
huishoudelijke hulp zijn hier voor u op een rijtje gezet.
Geen gesprek, geen verandering
Zolang er door de zorgaanbieder geen gesprek met u is aangegaan, zal er niets
veranderen in de huishoudelijk hulp. De gesprekken worden in de eerste helft van
2015 gevoerd.
Gesprek met de zorgaanbieder
In dit gesprek wordt samen met u gekeken wat u zelf nog kan. Daarnaast wordt er
gekeken in hoeverre hulp mogelijk is van familie, buren, vrijwilligers enz. Wanneer u
dit prettig vindt, kunt u iemand uitnodigen voor dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid.
Afspraak
Wanneer u en de zorgaanbieder tijdens het gesprek tot overeenstemming komen,
krijgt u dit bevestigd door de zorgaanbieder en is het traject afgerond.
Oneens
Wanneer u en de zorgaanbieder niet tot overeenstemming komen, kunt u dit kenbaar
maken bij de gemeente. Er zal dan een gesprek plaatsvinden tussen u en een medewerker van de gemeente, waarin besproken wordt of de voorgestelde uitvoering van
de zorgaanbieder al dan niet passend is.
Besluit
Op basis van het gesprek neemt de gemeente een nieuw besluit. De uitkomst van dit
gesprek krijgt u per brief bevestigd van de gemeente.
Bezwaar maken
Wanneer u denkt dat het gewenste resultaat niet bereikt gaat worden met het aantal
uren waartoe de gemeente besloten heeft, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In
de brief met het besluit van de gemeente, staat precies aangegeven welke stappen
u hiervoor moet ondernemen.
Vragen
Voor vragen over de veranderingen in uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente via 14 0166 of mailen naar gemeente@tholen.nl.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Poortvliet - Bitterhoekseweg 2: het realiseren van een vleeskuikenhouderij (ontvangen op 19 januari 2015)
• Scherpenisse - Pyruslaan 3: het plaatsen
van een hekwerk (ontvangen op 31 december 2014)
• Tholen - Abraham Beeckmanlaan 6: het
tijdelijk bewonen van een leegstaand
schoolgebouw (ontvangen op 15 januari
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 Vergunningen en
Handhaving (telefoon 140166). 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:
• Stavenisse - Dokter Zoetemanstraat 20:
het bouwen van een woning (verzonden
22 januari 2015)
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
11: het plaatsen van een erfafscheiding
(verzonden 15 januari 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
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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Maatschap E.J. Kosten en J.A. Kaashoek,
Puitsedijk 1 te Tholen.
Bovengenoemde melding ligt met ingang

van 30 januari 2015 gedurende vier weken
ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van
08.30 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, telefoon 0115-745194.
Wet milieubeheer kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen van:
• Gemeente Tholen, Hof van Tholen 2 te
Tholen in verband met het lozen van
grondwater afkomstig van een uit te voeren bodemsanering op het perceel Patrijzenweg 11-13 te Oud-Vossemeer.
Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 30 januari 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 afdeling Vergunningen en Handhaving via
telefoonnummer 140166.

EVENEMENTENKALENDER - FEBRUARI 2015
Onderstaand kunt 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, afd. Publiekszaken, Postbus 51, 4690
AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de evenementenkalender op de website van de gemeente Tholen.
NAAM EVENEMENT
Collecte Hersenstichting Nederland
Collecte Natuurmonumenten
Inzamelen geld door verkoop stroopwafels
OBS de Eevliet
Carnaval Oud-Vossemeer
Collecte Activiteiten Comité Poortvliet
Winterwandeltocht

DATUM
Maandag 2 februari t/m zaterdag 7 februari
Maandag 9 februari t/m zaterdag 14 februari
Woensdag 11 februari t/m zaterdag 14 februari
Vrijdag 13 februari en zaterdag 14 februari
Maandag 16 februari t/m zaterdag 21 februari
Zaterdag 28 februari

WWW.THOLEN.NL

