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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 16 juli 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK29

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

16JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
VEELGESTELDE VRAGEN OVER
HET NIEUWE TELEFOONNUMMER
VAN DE GEMEENTE THOLEN

SERVICEBUREAU VOOR ELKAAR ORGANISEERT
TABLETCURSUS VOOR SENIOREN
ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN VAN UW TABLET!

Volgens mij staat het telefoonnummer van de gemeente niet goed vermeld, er moet
toch een 0 voor de 14?
Het nieuwe algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 0166. Het nummer begint
met 14, zonder 0 ervoor, en wordt gevolgd door het netnummer van de gemeente (0166).
Het nummer 14 0166 is dus correct. Het nummer is kort en makkelijk te onthouden.

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!

Ik wil bellen vanuit het buitenland. Kan dat?
Kunt u via 14 0166 geen contact krijgen met de gemeente, of belt u vanuit het buitenland, kies dan het oude telefoonnummer van de gemeente: 0166-668200.
Is het nieuwe telefoonnummer gratis?
Voor dit nummer geldt het standaard telefoontarief en de kosten van het gebruik van uw
mobiele telefoon.
Het nummer 14 0166 werkt niet. Wat nu?
Dat kan, mogelijk heeft u een contract met een provider die het 14+netnummer technisch nog niet ondersteunt, zoals bijvoorbeeld XS4all. U kunt dit doorgeven aan de klantenservice van uw telefoonmaatschappij. U kunt in dit geval nog bellen naar het oude
telefoonnummer van de gemeente: 0166-668200.

LAATSTE KANS AANVRAGEN MILLENIUMSUBSIDIE
Sinds eind 2007 zet de gemeente Tholen zich in als Millenniumgemeente. Daarmee
verplicht de gemeente zich in te spannen een bijdrage te leveren voor het realiseren van
acht Millenniumdoelen.
Dit zijn de afspraken die, in het jaar 2000, door de 189 lidstaten van de Verenigde Naties
zijn gemaakt om in 2015 de extreme armoede in de wereld voor een belangrijk deel te
hebben verminderd. Ook de gemeente Tholen heeft ervoor gekozen zich hiervoor te willen inzetten.

De cursussen worden gegeven in het gemeentehuis van Tholen en duren van 13.30 uur
tot 16.00 uur.
Om voldoende aandacht aan iedere deelnemer te schenken, kunnen maximaal 12 personen per cursus deelnemen.

De doelen zijn:
1. een wereld zonder honger;
2. goed onderwijs voor iedereen;
3. gelijke kansen voor iedereen;
4. minder kindersterfte;
5. minder moedersterfte;
6. bestrijding van aids en malaria;
7. schoon drinkwater;
8. eerlijke wereldhandel.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 30,00 per persoon.

Heeft u een idee, project of doel dat één of meerdere millenniumdoelen nastreeft? Denkt
u dat dit idee voor een millenniumsubsidie in aanmerking komt?

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Servicebureau Voor Elkaar, telefoonnummer 14 0166 of via
e-mail: servicebureau@tholen.nl. Ook voor informatie over de cursus kunt u hier terecht.

U heeft nog tot 1 september 2015 de tijd om millenniumsubsidie aan te vragen.
Gebruik hiervoor het antwoordformulier op de website www.tholen.nl (zie ‘nieuws’) of
e-mail naar mevrouw D. Pilaszek, api@tholen.nl.

Data
Tabletcursus
IPadcursus

14 en 21 september 2015
5 en 12 oktober 2015

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:
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
9: het plaatsen van een erfafscheiding
(ontvangen op 7 juli 2015).
• Tholen - Welgelegen 4: het uitbreiden van
een bedrijfspand (ontvangen op 2 juli
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.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Poortvliet - Kalfdamseweg 1: het starten
van een zorgboerderij (verzonden op 6 juli
2015).
• Poortvliet - Van der Slikkeweg 36 : het
bouwen van een berging (verzonden op
10 juli 2015).

• Sint Philipsland - Zuidweg 1: het tijdelijk
plaatsen van een zeecontainer en hekwerk
t.b.v. stalling paard en pony (verzonden
op 9 juli 2015).
• Sint-Annaland - Suzannaweg 28: het vervangen van een erfafscheiding (verzonden
op 7 juli 2015).
• Sint-Annaland - Suzannaweg 32: het vervangen van een erfafscheiding (verzonden
op 7 juli 2015).
• Sint-Annaland – Havenplein 35 t/m 133:
het gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het bouwen van 45 appartementen (extra appartement) (verzonden op 2
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 de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Maatschap Vissers,
Scherpenisse.

Langeweg

61

te

Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 17 juli 2015 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 H.G.L. Hoogervorst van RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745190.
Wet milieubeheer kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Loon & Grondwerkbedrijf J. Elenbaas
B.V., Zwarteweg 1 te Poortvliet.
Bovengenoemde melding ligt met ingang
van 17 juli 2015 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 H.G.L. Hoogervorst van RUD Zeeland, telefoonnummer 0115-745190.
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