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Donderdag 7 juli 2016

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 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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

PAARDRIJDEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Gaat u ’s avonds graag een extra rondje paardrijden met dit lekkere weer? Dan is het
goed te weten dat er enkele regels zijn waaraan u moet voldoen. Het is niet toegestaan
om in de periode van 1 mei tot 1 oktober een paard of pony te laten lopen of verblijven
op het strand. Ook is het niet toegestaan om met uw paard een natuurgebied te betreden. Als u toch met uw paard een natuurgebied in wilt gaan, moet u ontheffing aanvragen bij de gemeente. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website onder
“Natuurgebieden betreden met voertuig of paard”. Net als hondeneigenaren heeft u
voor paarden ook een opruimplicht. Er mogen geen uitwerpselen blijven liggen binnen
de bebouwde kom, op het strand of in natuurgebieden.

VERLOOPT UW REISDOCUMENT?
U ontvangt bericht hierover via de Berichtenbox op MijnOverheid
De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de
overheid digitaal kunt ontvangen, beheren en bewaren. U kunt hierbij denken aan de
Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en de gemeente Tholen. Vanaf maandag 11 juli worden berichten over het verlopen van reisdocumenten via de Berichtenbox uitgestuurd.
Het gebruik van Berichtenbox is strikt persoonlijk. Het kan dus zijn dat in hetzelfde gezin een brief wordt bezorgd voor het ene gezinslid, terwijl het andere al wel een bericht
ontvangt via Berichtenbox.
Inwoners die zijn aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid zullen voortaan alleen nog digitaal op de hoogte worden gebracht van het verlopen van hun reisdocument
en krijgen geen brief meer thuisgestuurd. Wilt u ook informatie van de gemeente Tholen
digitaal ontvangen? Activeer dan vandaag nog uw Berichtenbox. U krijgt vanzelf een
mailtje als er voor u nieuwe berichten klaar staan en hoeft dus niets te missen. Meer
informatie over MijnOverheid en de Berichtenbox leest u op onze website.
Voor het activeren van de Berichtenbox heeft u een DigiD en persoonlijk emailadres
nodig. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Scherpenisse - Bobbeweelweg 2: het bouwen van een werktuigenberging (ontvangen op 30 juni 2016).
• Sint Philipsland - Willempolder: het aanleggen van een natuurgebied (ontvangen
op 17 juni 2016).
• Sint-Annaland - Ring 16: het vergroten
van een dakkapel (ontvangen op 28 juni
2016).
• Sint-Maartensdijk - Oudelandseweg 10:
het bouwen van een schuur (ontvangen op
22 juni 2016).
• Sint-Maartensdijk - Koekoeksweg 1: het
bouwen van een woning met garage (ontvangen op 14 april 2016).
• Tholen - Veerweg 9: het wijzigen van het gebruik van een perceel ten behoeve van een
woon-zorgboerderij (ontvangen op 30 juni
2016).
• Tholen - Botermarkt 5: het verbouwen van
een pand (ontvangen op 14 juni 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
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 Philipsland - Eendrachtstraat 39:
het bouwen van een garage (verzonden

op 1 juli 2016).
• Sint Philipsland - Hogeweg 1: het verbouwen en uitbreiden van een loods (verzonden op 30 juni 2016).
• Tholen - Slikkenburg: aanvullen Oesterput
3 (verzonden op 30 juni 2016).
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, Hof van Tholen 2, 4691 DZ
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.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging

gemeente Tholen

van het voorontwerpbestemmingsplan:
Bestemmingsplan: Luijsterrijk.
Het bestemmingsplan heeft het kenmerk:
NL.IMRO.0716.bpLuijsterrijkPLL-VO01
Plangebied
Het gebied is gelegen tussen de Rijksweg,
Zijpestraat, Luijsterlaan, Boserf en het gedeelte ten westen van de watergang, kadastrale percelen sectie G 1053 te Sint Philipsland.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de
ontwikkeling van woningbouw mogelijk
te maken op de huidige voetbalvelden en
het gebied ten westen van de Luijsterlaan.
Daarnaast voorziet het plan in de verplaatsing van de huidige voetbalvelden naar het
gebied ten westen van de watergang aan de
noordwestkant van het dorp. De tennisvelden blijven gesitueerd op de huidige locatie.
Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan
digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.
nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren
versie van het voorontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze ligt, met ingang van 8
juli 2016 tot en met 18 augustus 2016, dus
gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Ook zal
er een informatieavond worden gehouden
op 20 juli 2016 van 19.30-21.00 uur in
dorpshuis De Wimpel, Eendrachtstraat 52
te Sint Philipsland. Tijdens deze tijden kunt
u vrij inlopen.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang
heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen
gedurende de termijn van terinzagelegging
naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging ook per e-mail
worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunning en
Handhaving.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
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KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging
van het voorontwerpbestemmingsplan:
Bestemmingsplan
Woningbouw Hofstraat Oud-Vossmeer
Plangebied
Percelen (rond) oude garage aan de Hofstraat in Oud-Vossemeer.
Aanleiding
Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie van een oud bedrijfsperceel, mogelijk te maken.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 8
juli 2016 tot en met 18 augustus 2016 dus
gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt de stukken online inzien via www.
overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpHofstraatOVM-VO01.
Informatieavond
Ten behoeve van dit plan zal er een informatieavond worden georganiseerd op 12 juli
2016. U bent van harte welkom tussen 19.30
en 21.00. De avond zal gehouden worden in
het Huys van Roosevelt, Raadhuisstraat 13 in
Oud-Vossemeer. Tijdens de avond wordt de
mogelijkheid geboden om te informeren naar
de inhoud van het plan en om vragen te stellen of opmerkingen te maken over het plan.
Inspraak
Iedereen die in de gemeente een belang heeft
kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit voorontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging naar het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties
kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden
via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter
attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.
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