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GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN
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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
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
OPENBARE BEKENDMAKINGEN

LINTJESREGEN 2016
Stuur nu uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding in!
Kent u iemand die zich zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid inzet voor
de samenleving? Iemand die altijd voor
anderen klaarstaat, de handen graag uit
de mouwen steekt en fungeert als stille
kracht, kortom: iemand die een lintje verdient? Iedereen kan een onderscheiding
aanvragen voor iemand anders.
Hoe dien ik een aanvraag in?
Surf naar de pagina www.lintjes.nl. Naast
aanvullende informatie over de lintjesregen, kunt u vanaf deze website ook het
voorstelformulier downloaden dat u nodig
heeft voor het indienen van een aanvraag.
Gebruik hiervoor de knop Downloads.
Neem daarnaast contact op met de gemeente Tholen. De kabinetsmedewerker
kan u meer vertellen over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en inschat-

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

ten of uw aanvraag kans van slagen heeft.
Heeft u geen internet, dan kunnen de benodigde formulieren toegestuurd worden.

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•	Sint-Annaland - De Heul 2: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 16
april 2015).
•	Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
74: het plaatsen van een schutting en
een verkapping (ontvangen op 20 april
2015).

Wanneer dien ik een aanvraag in?
Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, dan kunt u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren
naar de kabinetsmedewerker sturen. Voor
de lintjesregen 2016 moeten de voorstellen uiterlijk 1 juli worden ingeleverd.
Vragen
Voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker, mevrouw Y.J. (Yvonne)
Marinissen, telefoonnummer 14 0166. U
kunt ook mailen naar marinissen.y@tholen.nl.

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar
gemaakt worden.

RESERVERINGEN GYMZAAL EN/OF
SPORTZAAL SEIZOEN 2015/2016

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

Reserveringen
voor
het
seizoen
2015/2016 van gym- en sportzalen De
Meulvliet, De Wellevaete en Haestinge
kunnen weer gemaakt worden.

lijk vóór 1 juni 2015 aan te geven. Hier
wordt dan rekening mee gehouden bij
het inplannen van de zalen. Dit geldt ook
voor incidentele reserveringen.

In verband met Hemelvaartsdag is het
gemeentehuis gesloten op donderdag
14 mei en vrijdag 15 mei. Op deze
dagen is er dus geen gemeentelijke
dienstverlening.

Aan de vaste gebruikers zijn brieven verstuurd. Het is natuurlijk mogelijk dat we
iets over het hoofd hebben gezien of dat
nieuwe gebruikers zich willen aanmelden.
Als u nu al weet dat u één van de bovengenoemde zalen in het seizoen 2015/2016
wilt huren, dan verzoeken wij u dit uiter-

U kunt een reservering doorgeven aan
de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer 14 0166 of per e-mail sportzaalverhuur@tholen.nl. Vermeld duidelijk wanneer u welke zaal wilt huren. En vergeet
uw naam, adres en telefoonnummer niet.

OPENINGSTIJDEN
MILIEUSTRAAT
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei		

Gesloten
Geopend

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:
•	
Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 248:
het bouwen van een schuurtje (verzonden op 24 april 2015).
•	Tholen - Jan van Beaumontstraat 12: het
plaatsen van een carport (verzonden op
29 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.

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•	
Reline Handelsonderneming V.O.F., Stevinweg 24 te Tholen;
•	
C.W. Bijl en Zn., Nijverheidsweg 9 te
Sint-Maartensdijk;
•	Verswinkel De Vlinderbloem B.V., Laban
Deurloostraat 19a te Scherpenisse;
•	Buffet Sassegrave, Laban Deurloostraat
19f te Scherpenisse;
•	
Sportclub Stavenisse, Pilootweg 1 te
Stavenisse.
Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 8 mei 2015 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 bellen naar het cluster
Vergunningen en Handhaving van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen
en Handhaving (telefoon 14 0166).
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