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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
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
KRANT VEILIG LEVEN

AANVRAGEN BLADKORF

EVENEMENTENKALENDER - OKTOBER 2015

In de week van 28 september t/m 2 oktober wordt de krant Veilig Leven verspreid in de
gemeente Tholen, samen met De Bode (exclusief nee/nee-stickeradressen). Deze krant
is een speciale uitgave van de gemeente Tholen in het kader van de Week van de Veiligheid van 5 t/m 11 oktober. In deze krant kunt u lezen over veiligheid in de breedste zin
van het woord. Te denken valt aan inbraakpreventietips, langer veilig thuis wonen en de
onlangs gelanceerde Nationale SOS Alarm App. Heeft u de krant niet ontvangen? Neem
dan contact op met het cluster Communicatie van de gemeente Tholen via 14 0166 of
communicatie@tholen.nl.

Het blad begint van de bomen te vallen; de tijd van bladeren opruimen is weer aangebroken. Hoewel de gemeente regelmatig bladeren opruimt, kan niet gegarandeerd
worden dat alle straten in onze gemeente bladvrij zijn. U kunt de bladeren in uw straat
in uw groene container verzamelen of naar de milieustraat brengen. Een andere oplossing is een bladkorf in uw wijk. Deze bladkorven worden periodiek door de gemeente
geleegd. Voor het aanvragen van een bladkorf kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0166 of u kunt via www.tholen.nl, melding openbare ruimte, een
verzoek indienen.

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.

MELDING OPENBARE VERLICHTING

WERKZAAMHEDEN THOOLSE BRUG

Het wordt iedere dag weer iets vroeger donker. Ziet u een straatlantaarn die defect is?
Meld dit dan op www.ovstoringzeeland.nl. Het defect wordt dan z.s.m. verholpen en u
wordt automatisch op de hoogte gehouden van de status van uw melding. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuiterBeter app, telefonisch via 14 0166 of via www.tholen.nl.

Van 5 tot uiterlijk 7 oktober 2015 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan de Thoolse
brug plaats. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op de hoofdrijbaan van
de brug zullen ‘s nachts worden gerealiseerd. De werkzaamheden kunnen enige stremming van het verkeer veroorzaken.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Stavenisse - Buurtweg 51: het plaatsen
van een dakkapel
(ontvangen op 15 september 2015).
• Tholen - Koningin Julianastraat 44: het
bouwen van een woning
(ontvangen op 12 september 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 Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon
14 0166). De behandeling van de aanvragen

omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Poortvliet - Zwarteweg en Kadijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
Sint-Annaland - Winkelzeeseweg: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
(verzonden op 16 september 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.

NAAM EVENEMENT

		

DATUM

Mega Muziek Marathon van de 			

vrijdag 2 oktober t/m

Koninklijke Fanfare Accelerando Sint-Annaland

zaterdag 3 oktober van 19.00 uur

							tot en met 19.00 uur
Najaarsmarkt Vrouwenvereniging 			

zaterdag 3 oktober

Rondom het Woord te Sint Philipsland
Collecte Ned. Ver. Tot Bescherming van dieren

maandag 5 oktober t/m

							zaterdag 10 oktober
Carwash van Hervormde Kerk Stavenisse op het

zaterdag 10 oktober

Van der Lek de Clercqplein (ovb)			

van 12.00 - 17.00 uur

Verkoping Stavenisse van Vrouwenvereniging

woensdag 14 oktober

Niet in eigen Kracht
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.

volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 3: het bouwen van een dienstencentrum
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 september
2015 tot en met 6 november 2015 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van
het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres
en openingstijden het colofon. Voornoemde
stukken zijn ook te raadplegen via de website www.overheid.nl.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de

Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6

Collecte vereniging Bartiméus Sonneheerdt t.b.v.

maandag19 oktober t/m

blinden en slechtzienden				

zaterdag 24 oktober

Avondwandeling Wandelvereniging 			

zaterdag 24 oktober van

de Oosterscheldestappers te Sint-Maartensdijk

18.00 - 23.00 uur

Collecte St. Nicolaas Comité Oud-Vossemeer

maandag 26 oktober t/m

							zaterdag 31 oktober
Inzamelen geld door verkoop van stroopwafels

zaterdag 31 oktober

door Muziekvereniging Concordia Tholen
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
besluit 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.
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.
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