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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. 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

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GROOT ONDERHOUD TOREN STAVENISSE

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Door de gemeente is opdracht verstrekt om werkzaamheden uit te
voeren aan de toren van de N.H.
kerk te Stavenisse.
De aanvang van de werkzaamheden
vindt plaats op maandag 7 september
en de opleveringsdatum staat gepland
op vrijdag 27 november 2015.

VOORLICHTINGSMIDDAG VOOR
WMO-CLIËNTEN EN MANTELZORGERS
De Wmo-adviesraad Tholen organiseert op donderdag 10 september 2015
vanaf 13.30 uur een voorlichtingsmiddag voor Wmo-cliënten en mantelzorgers.
Dit gebeurt in samenwerking met het landelijke programma van het Ministerie
van VWS “De zorg verandert” en met ondersteuning van de gemeente Tholen.
De voorlichtingsmiddag vindt plaats in Sport- en gemeenschapscentrum Haestinge, Sportlaan 2 in Sint-Maartensdijk.

Het werk bestaat in grote lijnen uit:
• het aanbrengen van een steiger
• herstel metsel- en voegwerk;
• het vernieuwen en herstellen van
diverse houten onderdelen;
• het vernieuwen en herstellen van
diverse onderdelen aan het uurwerk;
• het aanbrengen van nieuwe vogelwering;
• het uitvoeren van schilderwerk.

Veranderingen
Sinds begin dit jaar is er veel veranderd in de zorg. Taken zijn overgedragen aan
de gemeenten en allerlei voorzieningen zijn hierdoor veranderd. Soms is het
lastig om al deze veranderingen te overzien. Om hier meer duidelijkheid in te
scheppen, wordt deze voorlichtingsmiddag georganiseerd.

Tijdens de werkzaamheden zal het
uurwerk en de luidklok geruime tijd
buiten werking worden gesteld. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken.
Voor eventuele vragen over de werkzaamheden neemt u contact op met de heer
M. Fase, bereikbaar via telefoon 14 0166 of via e-mail rfa@tholen.nl.

Aanmelden
Aanmelden voor de voorlichtingsmiddag kan tot 7 september via jvs@tholen.nl.
Via dit e-mailadres kunnen vragen gesteld worden die tijdens de voorlichtingsmiddag besproken kunnen worden. Tijdens kantooruren kan ook telefonisch
worden aangemeld bij Jenny van der Straeten, telefoon 14 0166.

Programma
Het programma bestaat uit een algemeen gedeelte, waarin vragen kunnen worden gesteld aan een panel van deskundigen. Daarna zal er in kleinere groepjes voorlichting worden gegeven over de veranderingen in de zorg en de wijze
waarop zorgvragen in de toekomst zullen worden behandeld.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan op www.tholen.nl en zoek op ’vacatures’.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Scherpenisse - Hoge Markt 20: het wijzigen van de
voorgevel (ontvangen op 7 augustus 2015).
De ingediende aanvraag ligt 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.
Beschikking omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Sint-Annaland - Ring 68: het renoveren van een gevel (verzonden op 21 augustus 2015).
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

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, Postbus 51, 4690 AB Tholen.
Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 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 bezwaaren 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.
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