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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
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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

In verband met Tweede Pinksterdag is
het gemeentehuis maandag 16 mei gesloten.
Dinsdag 17 mei zijn wij weer open.

Maandag 16 mei Gesloten

In verband met de overgang naar
i-Burgerzaken kan er maandag 23 mei
geen dienstverlening plaatsvinden.

Ontdek, bespaar én beleef met de ZeelandPas
De ZeelandPas helpt je Zeeland te ontdekken en geeft je geweldige voordelen bij
attracties, musea, en andere belevenissen. De ZeelandPas geeft in héél Zeeland
geweldige voordelen op het gebied van actieve bezigheden, cultuur, culinair en wellness, maar ook bijvoorbeeld tijdens het shoppen. Voor jong én oud, actief de boer
op óf lekker relaxen; met de ZeelandPas ontdek je Zeeland op jouw manier. De
ZeelandPas geeft meer dan € 500,- voordeel en gratis extra’s voor slechts € 4,- p.p.
Meer informatie over het voordeel, vervoer en de verkrijgbaarheid vind je op
www.zeelandpas.nl .

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Poortvliet – Bitterhoekseweg: het bouwen
van een woning (ontvangen op 25 april
2016).
• Scherpenisse – Geertruidaweg 26: het kappen van een boom (ontvangen op 21 april
2016).
• Sint Philipsland – Zuiddijk 74: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning (ontvangen op
29 april 2016).
• Sint Philipsland – Bruintjeskreek (zuidwestzijde): het aanleggen van een vogeluitkijkpunt (ontvangen op 29 april 2016).
• Sint-Annaland – De Casembrootstraat 16:
het uitbreiden van de woning (ontvangen
op 22 april 2016).
• Sint-Annaland – Burgemeester Baasstraat
9: het bouwen van een dakopbouw (ontvangen op 22 april 2016).
• Sint-Annaland – Weststraat 6: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 22 april
2016).
• Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 14:
het bouwen van een berging (ontvangen
op 26 april 2016).
• Stavenisse – Julianastraat 16: het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen op
24 april 2016).

• Tholen – Stevinweg 2: het vergroten van
een kantoorpand (ontvangen op 29 april
2016).
• Tholen – Oesterdam: het bouwen van een
loods (ontvangen op 28 april 2016).
• Tholen – Mossellaan 53: het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen op 27 april 2016).
• Tholen – Welgelegen 4: het uitbreiden van
het kantoor en verbouwen bestaand kantoor (ontvangen op 26 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
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer – begraafplaats Molenstraat: het plaatsen van een berging en een
terreinafscheiding (verzonden op 2 mei
2016).
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• Sint-Annaland – Ceciliaweg 11: het gedeeltelijk vervangen van een tuinbouwkas
(verzonden op 2 mei 2016).
• Tholen – Bakstraat 13: het plaatsen van
een dakraam (verzonden op 3 mei 2016)
• Tholen – Marconiweg 1: het bouwen van
een bedrijfsgebouw (verzonden op 4 mei
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 aan-
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vragen 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:
• Schietvereniging Prinses Juliana, Pluimpotweg 21a te Sint-Maartensdijk;
• Profielnorm B.V., Slabbecoornweg 29 te
Tholen.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 13 mei 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.
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