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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 30 april 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK18

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

30APR

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
“ZORGELOZE DAGEN”
VOOR MANTELZORGERS

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

Het steunpunt Mantelzorg nodigt Thoolse mantelzorgers uit deel te nemen aan de
Zeeuwse Zorgeloze dagen voor mantelzorgers. Onder professionele begeleiding bieden
7 steunpunten mantelzorg in Zeeland mantelzorgers de gelegenheid om in het Dominicanen Klooster te Huissen even tot rust te komen.
Datum:		
8 t/m 10 juni
Kosten:		€ 75,00 (inclusief maaltijden, koffie en thee, vervoer en verblijf. Exclusief andere drankjes)
Vervoer:		
Per touringcar
Opstapplaats:
De Wouwse Tol, Mastendreef 85 in Bergen op Zoom
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 8 mei door contact op te nemen met het steunpunt Mantelzorg via telefoonnummer 14 0166 of via e-mail: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl.

EVENEMENTENKALENDER

-

MEI

2015

Onderstaand kunt u de bij 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 EVENEMENT

DATUM

Collecte Longfonds

t/m za 2 mei

Voorjaarsmarkt Stavenisse

Za 2 mei 2015

Op maandag 4 en dinsdag 5 mei is het
gemeentehuis gesloten. Op deze dagen
is er dus geen gemeentelijke dienstverlening.

OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT
Maandag 4 mei	
Dinsdag 5 mei

Normaal geopend
Gesloten

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die eens per week met iemand
willen wandelen en/of boodschappen
willen doen voor de kernen Tholen,
Poortvliet en Stavenisse.

Snuffel- en rommelmarkt
Schuilplaats Stavenisse (ovb)

Za 2 mei 2015

Dodenherdenking

Ma 4 mei

Verkoopdag Hervormde
Gemeente Scherpenisse (ovb)

Za 9 mei

Volleybalclinic Sint Philipsland (ovb)

Di 12 mei

Fancy fair De Kraal Tholen (ovb)

Wo 13 mei

Lentefair (ovb) in Sint-Annaland

Vr 15 en za 16 mei

Collecte 650 jaar Tholen

Ma 11 t/m za 16 mei

Wandeldriedaagse
Organisatie Wandeltochten Poortvliet

Ma 11 t/m 13 mei

Sportdorp Sint Philipsland (ovb)

Za 16 mei

Rommelmarkt Scherpenisse (ovb)

Za16 mei

Collecte Maag Lever Darmstichting

Ma 18 t/m za 23 mei

Avondwandelvierdaagse Oud-Vossemeer
WSC Vosmeer

Ma 18 t/m do.21 mei

Collecte Woord en Daad

Ma 25 t/m za 30 mei

Pinksterwandeling Oud-Vossmeeer

Ma 25 mei

Heeft u interesse, meld u dan aan bij
Jacqueline Heijboer, telefoonnummer
14 0166 (op maandag, dinsdag en vrijdag) of via ons mailadres mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl.

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:
•	
Sint-Annaland - Huygensstraat 26: het
wijzigen van de voorgevel (ontvangen op
15 april 2015).
•	
Sint-Maartensdijk - Tweede Dijk 3: het
plaatsen van een tipitent (ontvangen op
16 april 2015).
•	
Tholen – Vrouwendijk: het bouwen van
een vrijstaande woning (ontvangen op
16 april 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

FOTOWEDSTRIJD
DE ZEEUWSE BODEM
MAAKT INDRUK
2015 is het VN Jaar van de bodem.
Maak jij de mooiste foto van de Zeeuwse
bodem? Doe mee met de fotowedstrijd
en win een leuke prijs! Kijk voor meer
informatie op: www.zeeuwsbodemvenster.nl/jaar-van-de-bodem-zeeland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
•	
Sint Philipsland - Kwekerijweg 1: het
bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden op 20 april 2015).
•	Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 11a:
het bouwen van een schuur (verzonden
op 20 april 2015).
•	Stavenisse - Van der Lek de Clercqplein
4: het renoveren van een kerktoren (verzonden op 17 april 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.
Ontwerp bestemmingsplan Waterrijk
Oesterdam, Tholen
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging
van het ontwerp bestemmingsplan Bestemmingsplan Waterrijk Oesterdam, plangebied
Speelmansplaten te Tholen.
Aanleiding
Om in de toekomst Waterrijk Oesterdam
exploitabel te houden is verdere ontwikkeling van het recreatieterrein noodzakelijk.

Dit bestemmingsplan heeft tot doel het herstructurerings- en uitbreidingsplan van het
recreatieterrein mogelijk te maken.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van
1 mei 2015 tot en met 11 juni 2015 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 op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0716.BPOesterdam-OW01.
Zienswijze
Binnen deze inzagetermijn kan een ieder een
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan
naar voren brengen. De zienswijze kan zowel
mondeling als schriftelijk naar voren worden
gebracht bij burgemeester en wethouders van
Tholen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690
AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van
een afspraak, contact opnemen met afdeling
ROVH, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge
zienswijze zal een verslag worden opgesteld.
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