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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 23 juli 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK30

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

23JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Stavenisse - Buurtweg 189: het uitbreiden
van een recreatiewoning (ontvangen op
15 juli 2015).
• Tholen - voortuin Kotterstraat 20 en 32:
het kappen van 2 iepen (ontvangen op
15 juli 2015).
• Tholen - naast Koningin Julianastraat 44:
het bouwen van een woning (ontvangen op
30 juni 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 het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikke-

ling, Vergunningen en Handhaving (telefoon
14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Aanvraag omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij op 26 juni 2015 de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
ontvangen van:
• Maatschap Bevelander-Feleus, Kleine Dijk
1, 4697 RD te Sint-Annaland.
De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting door het plaatsen van
een warmtewisselaar in de kippenstal. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-AOV150262/00104275.
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer H.G.L. Hoogervorst van RUD Zeeland, telefoon 0115-745190.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Scherpenisse - Weststraat 29: het vergroten van een woning (verzonden op 15 juli
2015).
• Scherpenisse - Molenweg 4: het verbouwen van een woning (verzonden op 17 juli
2015).
• Tholen - Curieweg 3 en 5a: het oprichten
van een bedrijfsgebouw (verzonden op
15 juli 2015).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden aan de
vergunninghouder 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.
Degene die tegen het besluit tot intrekking
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 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 in het kader van het
Activiteitenbesluit een melding hebben ontvangen van het Waterschap Scheldestro-

men voor de locatie gelegen aan de Del
Campoweg te Sint Philipsland.
Het betreft een melding voor het beëindigen van de activiteiten met betrekking tot
de depot locatie.
De melding is geregistreerd onder nummer
W-MWP150004.
Voor inlichtingen over een en ander kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer A.V. Bol van RUD Zeeland, telefoon
0115-745165.

VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN WULPDAL
SCHERPENISSE
Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan
Wulpdal. Plangebied: kadastrale percelen
sectie F, nummers 328, 333, 586, 640, en
774 te Scherpenisse.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een verblijfsrecreatieterrein
mogelijk te maken. Het voornemen van
deze ontwikkeling bestaat al geruime tijd
en is in verschillende beleidsstukken opgenomen.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van
24 juli 2015 tot en met 4 september 2015
dus gedurende zes weken ter inzage in de
leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te
Tholen. Ook zal een informatieavond worden georganiseerd, datum, locatie en tijdstip hiervan zullen later bekend gemaakt
worden.
U kunt de stukken online inzien via de gemeentelijke website www.tholen.nl (Inwoners > Actueel > Berichten over uw buurt
> bekendmakingen) of op www.overheid.nl.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen
gedurende de termijn van terinzagelegging
naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging ook per e-mail
worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.
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