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Donderdag 12 november 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK46

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
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (WABO)
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
•	Sint Philipsland - Korte Schoolstraat 13:
het vergroten van de bovenverdieping
van de woning en het isoleren van de gevels (verzonden op 6 november 2015).
•	Sint Philipsland - ter hoogte van Boserf
27 en 29: het kappen van 2 elzen (verzonden op 4 november 2015).
•	
Sint Philipsland - Kwekerijweg 10: het
renoveren van de gevels van een bedrijfsloods (verzonden op 4 november
2015).
•	Sint-Annaland - Havenplein 17: het wijzigen van een balustrade (verzonden op 6
november 2015).

•	Tholen - Koningin Julianastraat 44: het
bouwen van een woning en kappen van
5 bomen (verzonden op 3 november
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 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 Voorzieningenrechter van de
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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.

BEKENDMAKING

ders van de gemeente Tholen heeft in de
vergadering van 27 oktober 2015 besloten
om http://zoek.officielebekendmakingen.
nl met terugwerkende kracht tot en met
1 januari 2014 aan te wijzen als het internetadres waarop het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven voor wat betreft
de algemeen verbindende voorschriften. Bij
algemeen verbindende voorschriften kunt
u denken aan bijvoorbeeld verordeningen
van de gemeenteraad. Het gaat om besluiten met algemene regels.
De gemeente maakt algemeen verbindende voorschriften al vanaf 1 januari
2014 elektronisch bekend vanaf de datum waarop dat wettelijk verplicht is.
Voor aanvragen van omgevingsvergunningen en andere publicaties schrijft de
wet voor dat dit in de rubriek Tholenderwijs in de Eendrachtbode wordt vermeld.
Hierin brengt het besluit van het college
dus geen verandering. U kunt het besluit
gedurende zes weken kosteloos inzien op
het gemeentehuis.

ALZHEIMER CAFÉ
Op maandag 16 november organiseert de Alzheimer werkgroep Tholen de laatste bijeenkomst voor dit jaar.
Voor deze bijeenkomst zal een medewerker van de Stichting Ketenzorg Dementie
Zeeland een presentatie verzorgen over het werk van een casemanager dementie.
Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie in hun directe omgeving. Mantelzorgers hebben niet alleen te maken met de directe zorg aan hun dementerend
familielid, maar er moet ook veel worden geregeld en afspraken worden gemaakt
met artsen en thuiszorg. Een casemanager kan de familie helpen in het proces van
dementie. Tips en adviezen geven over de omgang met de dementerende, maar
ook hulp bieden met het vragen van hulp. Hoe de casemanager kan worden ingeschakeld en wat u nog meer van haar kan verwachten, wordt u verteld tijdens het
Alzheimer Café.
Datum:

Maandag 16 november 2015

Tijdstip:

Van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats:

Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet

Toegang:

Gratis en opgeven is niet nodig

Meer informatie: 	Bel Jacqueline Heijboer, telefoonnummer 14 0166
		
of Anja van Damme, telefoonnummer 0166 663665.

Het college van burgemeester en wethou-

WWW.THOLEN.NL

