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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 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

29APR

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
EVENEMENTEN

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

KALENDER - MEI 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, afdeling Publiekszaken,
Postbus 51, 4690 AB Tholen, of per email naar vergunningen@tholen.nl.
NAAM
St. Kunstkring Tholen Kunstroute door centrum Tholen-Stad
Gemeente Tholen - Kranslegging Dodenherdenking
Internationaal jeugd voetbaltoernooi WHS
75-jarig jubileum SV Smerdiek
St. Tholen 650 jaar Ouderenmiddag in De Meulvliet te Tholen
Hervormde Gemeente Scherpenisse
Verkoopdag in verenigingsgebouw De Hoeksteen
Comité Woord en Daad
Voorjaarsmarkt met kinderrommelmarkt
op het Van der Lek de Clercqplein te Stavenisse
(Bij slecht weer wordt uitgeweken naar De Stove)
Stichting Ontspanning Gehandicapten
Grote overdekte rommelmarkt,
Veerdijkseweg 4 Scherpenisse
Collecte Nat.Fonds kinderhulp
Kiwanis Voorjaarfeest
Collecte Oranjefonds
Pinksterpad Oud-Vossemeer
St. Anthonius Keldermans Concerten Concert Oude Stadhuis in Tholen
Avondwandelvierdaagse Oud-Vossemeer WSC Vosmeer
Collecte Longfonds
StichtingTholen 650 jaar Sportdag in Zwembad de Spetter
Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds

DATUM
vr 29 en za 30 april
Wo 4 mei
Wo 4 t/m vr 6 mei
Wo 4 t/m za 7 mei
Za 7 mei
Za 7 mei

Za7 mei

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:
•

•

•

•

•
Za 7 mei
Ma 9 t/m za 14 mei
Za 14 mei
Ma 16 t/m za 21 mei
Ma 16 mei
Za 21 mei
Ma 23 t/m do 26 mei
Ma 23 mei t/m za 28 mei
Za 28 mei
Ma 30 mei t/m za 4 juni

“ZORGELOZE DAGEN”
VOOR MANTELZORGERS
Het steunpunt mantelzorg organiseert 3 zorgeloze dagen voor mantelzorgers in de
abdij Maria toevlucht in Zundert van 12 t/m 14 september 2016.
De bedoeling van deze zorgeloze dagen is om tot rust te komen. U bent vrij om te
doen wat u wilt. De broeders bieden u het kloosterleven aan, waarin de rust en stilte
samen worden beleefd. U kunt deelnemen aan de liturgische viering, wandelen, lezen
of slapen. Het klooster is landelijk gelegen aan de rand van de bossen. Het heeft een
brouwerij en een kloosterwinkel. Er worden veel gasten en groepen ontvangen, velen
komen er regelmatig terug. Zij beleven de abdij als een oase op een hun levensweg.
Voor mantelzorgers die graag in de groep bezig zijn is er ook een programma, dat bestaat uit creatief bezig zijn, samen een thema bespreken en samen wandelen.
Voor wie zijn de zorgeloze dagen bedoeld: Voor elke mantelzorger, die de drukte van alle
dag even achter zich laten wil.
Hebt u interesse of wilt u graag nog wat meer informatie? Neem contact op met
Jacqueline Heijboer 14 0166 of mail naar mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN MILIEUSTRAAT
Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag 5 en vrijdag 6 mei
Via de website www.tholen.nl kunt u bepaalde zaken zoals aanvraag uittreksel BRP,
verhuizing regelen. Voor het aanvragen van een reisdocument/rijbewijs en het doen
van aangifte van een geboorte/overlijden kunt u maandag 9 mei vanaf 09.00 uur weer
terecht.

De milieustraat is gesloten op Hemelvaartsdag
De overige dagen is de milieustraat normaal geopend

volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

•

Sint Philipsland – hoek Oostdijk –
Stationsstraat: het bouwen van een
Travalje (ontvangen op 14 april 2016).
Sint-Annaland – Molendijk 54: het uitbreiden van een woning (ontvangen op
12 april 2016).
Sint-Annaland – Bierensstraat 16: het
plaatsen van een berging (ontvangen op
13 april 2016).
Stavenisse – Buurtweg 197: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 20 april
2016).
Tholen – Molenvlietsedijk 13a: het bouwen van een garage (ontvangen op
19 april 2016).
Tholen – Molenvlietsedijk 13a: het bouwen van een woning (2e fase) (ontvangen
op 18 april 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 behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de

•

Stavenisse – Dijkweg 40: het legaliseren
van een aanbouw (verzonden op 19 april
2016).
Stavenisse – Keetenweg 12: het wijzigen
van het gebruik van 3 geschakelde chalets naar één bedrijfswoning (verzonden
op 20 april 2016).

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
ingetrokken:
•

•

Tholen – Energieweg 19: het uitbreiden
van een bedrijfshal (verleend op 1 mei
2007) (besluit verzonden op 14 april
2016).
Tholen – Schelde-Rijnweg 8: het verwijderen van asbest dakbeplating (verleend
op 13 februari 2013) (besluit verzonden
op 15 april 2016).

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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ 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
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
• Smits Service, Verbindingsweg te SintMaartensdijk;
• Maatschap G.C. en C.L. van Koeveringe,
Provincialeweg 7a te Sint-Maartensdijk.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 29 april 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, telefoonnummer 0115-745194.

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 de inrit ontvangen voor de woning Windsingel 57 te Tho-

len. De aanvraag staat bekend onder zaak
41879.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college.
Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een
omschrijving van het besluit (zaak 40556)
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.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken
heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen een aanvraag
voor het realiseren van een inrit ontvangen
voor de woning Jan van Bloisstraat 20 te
Tholen. De aanvraag staat bekend onder
zaak 41386.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college.
Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een
omschrijving van het besluit (zaak 40556)
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.

VOORKOM INBRAAK EN START MET WHATS APP BUURTPREVENTIE
Registreer uw Whats App-groep op www.wabp.nl
Heeft u al een Whats App-groep met uw buurt? Whats App Buurtpreventie is een Whats
App-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk
of buurt, dorp of stad door bewoners. Via een Whats App-groep kunt u elkaar eenvoudig
waarschuwen.
Doel Whats App Buurtpreventie
Het doel van Whats App Buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders, omdat zij nu eenmaal niet op iedere hoek of straat kunnen
staan. Door Whats App Buurtpreventie kunnen inwoners zelf hun eigen buurt in de gaten
houden. Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde: “Het zou prachtig zijn als we in elke
kern minimaal één Whats App-groep krijgen waarin mensen elkaar kunnen waarschuwen
als er een verdachte situatie wordt gezien. We hopen natuurlijk dat er hierdoor een stukje
criminaliteit en dan met name inbraak kan worden voorkomen”.
Aansluiten
Op www.wabp.nl hebben al ruim 3000 Whats App-groepen zich geregistreerd, ook al verschillende groepen in de gemeente Tholen. Door te registreren komt de groep op de kaart
te staan en kunnen mensen kijken of er al een groep in de buurt is waarbij ze kunnen

aansluiten, of dat er een nieuwe groep opgericht kan worden. Ook zijn er op de website
richtlijnen te vinden die handig zijn als de Whats App-groep eenmaal is opgericht.

WWW.THOLEN.NL

