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Donderdag 27 augustus 2015

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. 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

27AUG

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
TABLETCURSUS VOOR SENIOREN
Ontdek alle mogelijkheden van uw tablet!
Servicebureau Voor Elkaar van de gemeente Tholen organiseert dit najaar een tabletcursus. Alle inwoners van de gemeente Tholen van 65 jaar en ouder, in het bezit van een
tablet of iPad, zijn van harte welkom. Wilt u beter kunnen werken met of meer willen
weten over de mogelijkheden van deze apparaten, meld u dan aan!
Data
Tabletcursus
iPadcursus

Onderstaand kunt u de bij 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

14 en 21 september 2015
5 en 12 oktober 2015

De cursussen wordt gegeven in het gemeentehuis van Tholen en duren van 13.30 tot
16.00 uur.
Om voldoende aandacht aan iedere deelnemer te schenken, kunnen maximaal 12 personen per cursus deelnemen.
Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 30,00 per persoon.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Servicebureau Voor Elkaar, telefoon: 14 0166 of via e-mail:
servicebureau@tholen.nl. Ook voor informatie over de cursus kunt u hier terecht.

UITNODIGING INLOOPAVOND MASTERPLAN
THOLEN; SPORT&ONDERWIJS
De gemeente Tholen nodigt inwoners en belangstellenden van harte uit voor de inloopavond Masterplan Tholen; Sport&Onderwijs.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

EVENEMENTENKALENDER - SEPTEMBER 2015

Woensdag 9 september
19.30 - 21.00 uur
Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8 in Tholen

Doel van deze avond
Deze avond wordt het voorontwerp-bestemmingsplan gepresenteerd. Het definitieve bestemmingsplan is bedoeld om de ontwikkelingen op het gebied van Sport, Onderwijs en
aanverwante voorzieningen mogelijk te maken in het plangebied rondom de Zoekweg en
Abraham Beeckmanlaan in Tholen.
Onder het genot van een kopje koffie en thee kunt u de plannen bekijken en vragen stellen aan de betrokken wethouder(s) en ambtenaren.

		

DATUM

Verkoopdag Oud Gereformeerde Gemeente 		
zaterdag 5 september
Sint Philipsland Kerkring
Delta fietstocht GEA Goedhart Sint-Maartensdijk
zaterdag 5 september
Wandeltocht en halve Marathon van Tholen		
zaterdag 5 september
Collecte KWF Kankerbestrijding			
maandag 7 september t/m
							zaterdag 13 september
Open monumentendag				
zaterdag 12 september
Verkoopdag Oud Gereformeerde Gemeente Stavenisse zaterdag 12 september
Wethouder C. Moerlandstraat 34
Wandelvereniging Oosterscheldestappers 		
zaterdag 12 september
nazomerwandeltocht
Verkoping en open dag D.A.C. de Schutse te 		
zaterdag 19 september
Oud-Vossemeer					
van 10.00 - 16.00 uur
Rommelmarkt/fancyfair Juliana van Stolbergschool zaterdag 19 september
Oosterscheldestraat Sint-Maartensdijk		
van 13.00 - 16.00 uur
Collecte Nierstichting Nederland			
maandag 21 september
							t/m zaterdag 26 september
Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten		
maandag 28 september
							t/m zaterdag 3 oktober

CONTROLE HONDENBELASTING

WETSWIJZIGING ONDERTROUW MET INGANG VAN
1 SEPTEMBER 2015
Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd
partnerschap meer, maar maakt u een melding (persoonlijk of schriftelijk) van uw voorgenomen huwelijk.
Akte vervalt
De akte van huwelijksaangifte vervalt hiermee. Hiervoor in de plaats komt een meldingsformulier. Dit formulier is beschikbaar vanaf 1 september 2015. U kunt de melding
rechtstreeks bij de ambtenaar burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapgemeente
maken en hoeft niet langer in de woonplaats van één van beide partners in ondertrouw
te gaan. De ondertrouw wordt nu ook volledig gratis.
Verder verandert er voor u niets
Net als de ondertrouw, moet de melding minstens twee weken en maximaal een jaar
vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum gedaan zijn. Bent u in het buitenland geboren, heeft u in het buitenland gewoond en/of bezit u niet de Nederlandse
nationaliteit? Dan moet u wellicht nog steeds documenten overleggen.
Meer informatie
Voor meer informatie, o.a. om de huwelijksdatum en -locatie vast te laten leggen, kunt
contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Tholen via telefoonnummer 14 0166.

BENT U OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK?
KIJK DAN OP WWW.THOLEN.NL EN
ZOEK OP ’VACATURES’

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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Boshoeveweg 1: het vergroten van een woning
(ontvangen op 17 augustus 2015)
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage

en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden.

handeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

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
14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De be-

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Poortvliet - Nieuweweg 4:
het verbouwen van een woning
(verzonden op 17 augustus 2015)
• Stavenisse - Buurtweg 8:

het bouwen van een woning
(verzonden op 20 augustus 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 Rechtbank Zeeland-WestBrabant 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.
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.

WWW.THOLEN.NL

