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GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN
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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
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
ZEEGROENTEN SNIJDEN NATUURMONUMENT
OOSTERSCHELDE
Vanaf dinsdag 10 t/m vrijdag 13 februari 2015 geeft de gemeente Tholen, zolang de
voorraad strekt, aanvraagformulieren uit voor een seizoensontheffing voor het snijden
van zeegroenten in het natuurmonument “Oosterschelde-buiten-dijks”.
Een toelichting en een kaart van de schorgebieden waar met een ontheffing zeegroente
gesneden mag worden zitten bij het aanvraagformulier.
U kunt dinsdag 10 februari vanaf 09:00 uur terecht voor het afhalen van de aanvraagformulieren bij de receptie van het gemeentehuis te Tholen.

KLUSSEN VOOR NL DOET?
Heeft u als organisatie een klus te klaren waar het bestuur en de leden maar niet aan
toekomen?
Bijvoorbeeld het onderhoud van het clubgebouw, het speelgoed van de speelzaal eens
extra schoonmaken en repareren, een leuke activiteit met ouderen ondernemen of een
sportveld opknappen?
Meld de klus aan op de website www.nldoet.nl zodat vrijwilligers de mogelijkheid hebben
u hierbij te helpen door deze klus te claimen en hierop in te schrijven!Voor organisaties
en vrijwilligers, meld u aan via www.nldoet.nl en klaar de klus!

STEUNPUNT MANTELZORG
CVA-trefpunt
Het thema van het eerste CVA-trefpunt van dit jaar is: intimiteit. Een beroerte is een
ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, hierdoor kunnen ook de relatie en intimiteit
tussen de getroffene en de partner veranderen. Mara van Es, CVA-verpleegkundige bij
tante Louise Vivendi, is gespreksleider. Na haar inleiding is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en ervaringen uit te wisselen. Het CVA-trefpunt is een initiatief van Schutse
zorg Tholen, SVRZ, Allévo en het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen.
Datum:
14 februari 2015
Tijdstip: van 14.30 tot 16.30 uur
Plaats:
zorgcentrum de Schutse in Sint-Annaland
Toegang: gratis
Meer informatie: via mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl of telefonisch via 14 0166

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 - Hoogstraat 2: het gebruiken van een pand als
broodjeszaak (ontvangen op 22 januari 2015)
• Tholen - naast Doelweg 2 en 20: het kandelaberen van 3
haagbeuken (ontvangen 28 januari 2015)
• Tholen - hoek Zuid-Oudaan - Oudelandsepoort: het kandelaberen van 1 haagbeuk (ontvangen 28 januari 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 de
afdeling Vergunningen en Handhaving (telefoon 140166).
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:
• Sint-Maartensdijk - Eerste Dijk 6a: het bouwen van een
bijgebouw (verzonden 28 januari 2015)
• Tholen - Brugstraat 27: het wijzigen van de voorgevel (verzonden 27 januari 2015)
• Tholen - Binnenkamer 2: het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 28 januari 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-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.

OPENBARE BEKENDMAKING
Bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders van Tholen

maakt bekend dat op basis van het bepaalde in artikel 4.2
van de Algemene Plaatselijke Verordening is besloten voor
2015 de volgende dagen aan te wijzen als dagen, ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten, waarop de
artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 uit het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer niet gelden:
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27 april
Braderie
Kermis (zaterdag)
27 april
Braderie

9

10
11
10
10
10
9

10

Het voorgaande houdt in dat horeca-, sport- en recreatie inrichtingen op de aangewezen dagen niet gebonden zijn aan
de geluidsnormen die volgens het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden.
Er mag dan ten opzichte van de normaal toegestane niveaus
meer geluid geproduceerd worden. Hierbij dient wel te worden voorkomen dat overmatige hinder voor de omgeving
ontstaat. Naast de aangewezen dagen voor collectieve festiviteiten kunnen burgemeester en wethouders per bedrijf
een aantal dagen aanwijzen voor de viering van zogenaamde
incidentele festiviteiten.
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