4

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 2 juli 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK27

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 NIEUWS
EVENEMENTENKALENDER

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
-

JULI

2015

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

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. Meer informatie kunt u
vinden op de evenementenkalender op de website van de gemeente Tholen.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

NAAM EVENEMENT

DATUM

Collecte 650 jaar Tholen

t/m zaterdag 4 juli

Rommelmarkt Raadhuisstraat

Zaterdag 4 juli

• Poortvliet - van der Slikkeweg 36: het bouwen van een berging (ontvangen op 12
juni 2015).
• Scherpenisse - Weststraat 29: het vergroten van een woning (ontvangen op 24 juni
2015).
• Scherpenisse - Molenweg 4: het verbouwen van een woning (ontvangen op 24 juni
2015).
• Sint Philipsland - Oostdijk 53: het plaatsen van een tijdelijke zorgunit (ontvangen
op 15 juni 2015).
• Sint Philipsland - Krabbenkreekweg 1: het
maken van een infopunt voor Rammegors
(ontvangen op 4 juni 2015).
• Sint-Annaland - Ring 68: het renoveren van
een gevel (ontvangen op 14 juni 2015).
• Tholen - Oudelandsedijk 18: het wijzigen

Hervormde Kerk Oud-Vossemeer
Optreden zangkoor Gossi Nokki,

Zaterdag 11 juli

molen de Verwachting Tholen,
bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kiosk
op de Markt te Tholen
Watersportexperience Havenplateau

Zaterdag 11 juli

Sint Philipsland
Verkoping ’Rondom de Kerk Zomermarkt’,

Zaterdag 11 juli

Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder
Bubbelvoetbaltoernooi,

gemeente Tholen

02JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

Zaterdag 18 juli

trapveldje Hoenderweg Sint-Annaland
Athletes in Action

Maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli

Rommelmarkt Irenehoeve,

Zaterdag 25 juli

van de voor- en zijgevel (ontvangen op 22
juni 2015).
• Tholen - Schelde-Rijnweg 60: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 19 juni
2015).
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
74: het plaatsen van een schutting en een
overkapping (ontvangen op 12 juni 2015).
• Tholen - Slabbecoornweg 11: het wijzigen van een gevel (ontvangen op 17 juni
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 (telefoonnummer
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:
• Sint-Annaland - Oudelandseweg 10: het
vergroten en renoveren van een woning
(verzonden op 24 juni 2015).
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 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.

WWW.THOLEN.NL

Keetenweg 4a te Stavenisse

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Op donderdag 16 juli om 19.00 uur houdt
de gemeenteraad van Tholen een openbare
buitengewone vergadering in de raadzaal
van het gemeentehuis te Tholen.
AGENDA
Ingekomen stukken en mededelingen
•	
Antwoord op schriftelijke vraag fractie
PvdA over schuldhulpverlening.
•	
Antwoord op schriftelijke vraag fractie
SGP over de website.
•	
Raadsinformatiebrief Project Handha-

ving permanente bewoning recreatieverblijven.
•	
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Jaarverslag 2013-2014.
•	Motie Gemeente Reimerswaal inzake met
sluiting bedreigde onderzoeksinstituut
NIOZ Yerseke - kennisgeving en motie.
Bespreekstukken
•	
Voorstel om in te stemmen met de Programmabegroting 2016 jaarschijf 2016
van de VRZ en in te stemmen met de Pro-

grammabegroting 2016 jaarschijf 2017 –
2019 met voorbehoud.
•	Voorstel tot vaststellen van de kadernota
2016.
•	
Voorstel om een budget van € 160.000
beschikbaar te stellen ten behoeve van
de Bibliotheek Oosterschelderegio voor
het kunnen realiseren van de Bibliotheek
op School en het realiseren van de “Bibliotheek in de Buurt” in alle 9 kernen van
onze gemeente.
•	Voorstel om in te stemmen met de nota

Armoedebestrijding gemeente Tholen.
•	
Voorstel om zienswijzen in te dienen bij
Jaarstukken 2014 Betho en begroting
2016.
•	Voorstel om:
	
1.
het bestemmingsplan 1e partiële
herziening bestemmingsplan “Kommen
gemeente Tholen”- Postweg 4 Tholen vast
te stellen;
2.
geen exploitatieplan vast te stellen.
•	Voorstel tot vaststelling van het milieuverslag 2014.

•	Jaarrekening 2014, begrotingswijzigingen
2015 en ontwerpbegroting 2016 OLAZ.
• Voorstel om:
	1. het bestemmingsplan Waterrijk Oesterdam gewijzigd vast te stellen;
	2. geen exploitatieplan vast te stellen.
Inzage
De agenda vindt u op www.tholen.nl (via de
knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website
later de audionotulen (in MP3-formaat) van

deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet
de beschikking heeft over een computer of een
internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen
met de griffie, telefoon: 0166 668350.
Rechtstreekse uitzending door
Omroep Tholen
De gemeenteraadsvergadering wordt live
uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm
106.5.
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