EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 28 juli 2016

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 uur. 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

28JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
VERLOOPT UW REISDOCUMENT?
U ONTVANGT BERICHT HIEROVER
VIA DE BERICHTENBOX OP
MIJNOVERHEID
De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke brievenbus
waarin u post van de overheid digitaal kunt ontvangen, beheren en bewaren. U kunt hierbij denken aan de Belastingdienst,
RDW, SVB, UWV en de gemeente Tholen. Vanaf maandag 11 juli
worden berichten over het verlopen van reisdocumenten via de
Berichtenbox uitgestuurd. Het gebruik van Berichtenbox is strikt
persoonlijk. Het kan dus zijn dat in hetzelfde gezin een brief
wordt bezorgd voor het ene gezinslid, terwijl het andere al wel
een bericht ontvangt via Berichtenbox.
Inwoners die zijn aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid zullen voortaan alleen nog digitaal op de hoogte worden
gebracht van het verlopen van hun reisdocument en krijgen geen
brief meer thuisgestuurd. Wilt u ook informatie van de gemeente
Tholen digitaal ontvangen? Activeer dan vandaag nog uw Berichtenbox. U krijgt vanzelf een mailtje als er voor u nieuwe berichten klaar staan en hoeft dus niets te missen. Meer informatie
over MijnOverheid en de Berichtenbox leest u op onze website.
Het gebruik van Berichtenbox is strikt persoonlijk. Het kan dus
zijn dat in hetzelfde gezin een brief wordt bezorgd voor het ene
gezinslid, terwijl het andere al wel een bericht ontvangt via Berichtenbox.
Voor het activeren van de Berichtenbox heeft u een DigiD en persoonlijk emailadres nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze
dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

HONDEN AAN DE LIJN
Als u met de hond uit wandelen gaat, vergeet dan niet dat deze
wat vaker aangelijnd moet worden. In de periode van 1 mei
tot 1 oktober moeten honden niet alleen binnen de bebouwde
kom, maar ook op de strandjes bij de haven van Sint Philipsland, Sint-Annaland, de Bergsediepsluis, de keersluis bij Stavenisse en de Pluimpot bij Sint-Maartensdijk, aan de lijn. Op
een aantal (openbare) terreinen mogen helemaal geen honden
komen, bijvoorbeeld op speel- en trapvelden voor kinderen,
sportvelden, recreatieterreinen en zandbakken. Ook binnen
openbare ruimten als het gemeentehuis, zwembaden, sporthallen en kerken zijn honden niet welkom. Op begraafplaatsen
is de aanwezigheid van honden wél toegestaan, als ze maar
aangelijnd zijn. Buiten de bebouwde kom geldt op voetpaden
een opruimplicht, binnen de bebouwde kom geldt overal een
opruimplicht.

BUDGET THOOLSE
STARTERSLENINGEN OP
Sinds 2008 verstrekt de gemeente Tholen startersleningen.
Helaas is het budget hiervoor op. Wij kunnen daarom geen
nieuwe aanvragen voor een starterslening meer in behandeling
nemen. Ook worden geen aanvraagformulieren voor startersleningen meer verstrekt. Er komt op zijn vroegst in 2017 weer
budget beschikbaar.

EVENEMENTEN KALENDER - AUGUSTUS 2016
Onderstaand kunt u 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.
NAAM 						DATUM
Jongerenwerk Tholen, Sky Battle 12+ , Trapveldje Scherpenisse				
2 augustus
Jongerenwerk Tholen, Lasergamen 12+, Dorpsbos Oud-Vossemeer			
3 augustus
Jongerenwerk Tholen, Shoot Out 12+, Oesterputten Tholen				
4 augustus
Kermis te Sint-Maartensdijk						
3 t/m 6 augustus
Braderie te Sint-Maartensdijk						6 augustus
Muziekevenement op Markt te Sint-Maartensdijk						
5 en 6 augustus
Concerten in Oude Stadhuis te Tholen 						
6 – 13 – 20 en 27 augustus (zaterdagen)
Jongerenwerk Tholen, Stormbaan in het water & suppen 12+, haven Stavenisse		
9 augustus
Jongerenwerk Tholen, Action Painting 12+, Haven Sint-Maartensdijk			
10 augustus
Jongerenwerk Tholen, Vlot bouwen 12+, Strandje Sint Philipsland			
11 augustus
Kermis te Sint-Annaland – Havenplein 						
10 t/m 13 augustus
Braderie te Sint-Annaland						
13 augustus 2016
Muziekevenement Horeca op Havenplein te Sint-Annaland				
12 en 13 augustus
Eendrachtcup te Oud-Vossemeer						
13 augustus
Zomermarkt Poortvliet met 19e Thoolse palingrookwedstrijd				
20 augustus
Kermis te Tholen tijdens de Braderie						
24 t/m 27 augustus
doorkomst Kleine Tour Steenbergen 						
25 augustus
Braderie te Tholen						
26 en 27 augustus
Muziekevenement Markt te Tholen						
26 en 27 augustus
Muziekevenement Kaaij te Tholen						
26 en 27 augustus
Jongerenwerk Tholen, Blobbing 12+, Haven Sint-Annaland				
30 augustus
Jongerenwerk Tholen, Kajakken/Kanoën 12+, Oesterdam Tholen				
31 augustus
Jongerenwerk Tholen, Springkussenfestijn, Trapveldje Poortvliet				
1 september
Jeugdland/Timmerdorp door Stichting Evenementen Comité Smalstad			
31 augustus t/m 2 september 2016

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:
• Poortvliet - Schoondorpseweg 3: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning (het verbouwen van een woning)
(ontvangen op 12 juli 2016).
• Sint-Annaland - Bierensstraat 27: het
plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) (ontvangen op 15 juli 2016).
• Sint-Annaland - Bredenvlietsedijk 5: het
bouwen van een garage/berging (ontvangen op 13 juli 2016).
• Tholen - Kreeftenstraat 16: het wijzigen
van de voorgevel (ontvangen op 16 juli
2016).
• Tholen - Oesterdam 115: het bouwen van 5
vrijstaande bergingen (ontvangen op 14 juli
2016).
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-

handeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.

is aangevraagd voor de activiteit ‘het (ver)
bouwen van een bouwwerk’.

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

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.

De beschikking tweede fase, de aanvraag
en de bijbehorende stukken liggen vanaf
29 juli 2016 tot en met 9 september 2016
ter inzage in de leesruimte van de centrale
hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie
voor adres en openingstijden het colofon.
De stukken zijn ook te raadplegen via de
website www.overheid.nl > gemeenteblad
> gemeente Tholen. De beschikking is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Tholen - Kerkplein 1: het kappen van een
boom (verzonden op 21 juli 2016).
• Tholen - Windsingel 65: het vergroten van
een woning (verzonden op 18 juli 2016).
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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ 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-West-Brabant te Breda,

Beschikking omgevingsvergunning
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning tweede fase
hebben verleend:
• Tholen - Molenvlietsedijk 13a: het bouwen
van een woning
Voor dit project is een gefaseerde omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning eerste fase is op 30 januari
2014 verleend voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan’. De tweede fase

Tegen de beschikking kan beroep worden
ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerpbeschikking
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
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.
Een beroep- en een verzoekschrift kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://lo-ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een aanvraag
voor het verbreden van een inrit bij Schoolstraat 56 te Sint Philipsland. De aanvraag
staat bekend onder zaak 49855.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college.
Het bezwaarschrift dient gedateerd en on-

dertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een
omschrijving van het besluit (zaak 49855)
waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar
wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van een
bezwaarschrift vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de
overheid” die u kunt downloaden van de site
www.rijksoverheid.nl.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Kelvion Refrigeration B.V., Nijverheidsweg
6 te Sint-Maartensdijk;
• Van Gorsel Agro, Oudelandseweg 10 te
Sint-Maartensdijk;
• Maatschap J. en A. Heijboer, Bobbeweelweg 2 te Scherpenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 29 juli 2016 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 heer A.A.M.J. Oostvogels van RUD Zeeland, telefoon 0115-745194.

WWW.THOLEN.NL

