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Donderdag 18 juni 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK25

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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS LOOPT NOG
TOT 12 JULI 2015

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Inwoners van de gemeente Tholen die mee willen doen aan de fotowedstrijd kunnen
nog tot 12 juli 2015 hun foto(‘s) insturen. Foto’s insturen kan via de website van de
gemeente Tholen, www.tholen.nl, via een formulier dat bij de nieuwsberichten staat.
De drie winnende foto’s komen op de omslag van de nieuwe gemeentegids te staan. De
makers van de beste drie foto’s krijgen bovendien een VVV-bon van € 75, € 50, of € 25.
Daarnaast worden nog een aantal mooie foto’s binnen in de gemeentegids geplaatst. De
winnende foto’s worden in september bekend gemaakt.

HELP, MIJN KIND WORDT EEN PUBER!

DE ALZHEIMER
WERKGROEP THOLEN
NODIGT U UIT
Het Alzheimer Café vindt plaats op:
Datum:

29 juni 2015

Tijdstip:

19.30 – 21.30 uur

Locatie:

Meulvliet, Zoekweg 8

Toegang:

Gratis

Aanmelden: Is niet nodig
Thema:

Op 30 juni organiseert de gemeente Tholen in samenwerking met de GGD Zeeland en
Indigo Preventie de ouderavond “Help, mijn kind wordt een puber!”. Ouders en verzorgers van kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas worden deze avond meegenomen
in de emotionele achtbaan die pubers meemaken.
Als een kind in de puberteit terecht komt en de eigen identiteit meer gaat ontwikkelen,
kan opvoeden soms best lastig zijn. Een puberend kind zoekt grenzen op, gaat misschien experimenteren met alcohol of zit heel de dag te ‘gamen’ of te ‘appen’. Ook de
stap naar het voortgezet onderwijs brengt voor een puber veel veranderingen met zich
mee. Ouders en verzorgers die hier goed op voorbereid willen zijn, zijn van harte welkom om gratis de ouderavond “Help, mijn kind wordt een puber!” bij te wonen.
De ouderavond vindt plaats op dinsdag 30 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis in
Tholen. Ouders en verzorgers van kinderen uit groep 7,8 en brugklasleerlingen zijn per
brief uitgenodigd. Ouders die zich nog willen aanmelden voor de ouderavond kunnen
dat doen tot en met 28 juni door te mailen naar secretariaat@czwbureau.nl of telefonisch op 0113-397171.

Omgaan met gedrag ten
gevolge van dementie

Spreekster: Carina Veraart, Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige, Stichting
tanteLouise-Vivensis
Informatie kunt u opvragen bij Jacqueline Heijboer, telefoonnummer 14 0166.

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

gemeente Tholen

14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint-Annaland – Havenplein: het gewijzigd
uitvoeren van een vergunning voor het
bouwen van 45 appartementen (extra appartement) (ontvangen op 4 juni 2015).
• Stavenisse – Buurtweg 8: het uitbreiden
van een arbeiderswoning (ontvangen op 9
juni 2015).
• Tholen – Contr’ Escarpe 6: het realiseren
van een ondergronds afvalopslag (ontvangen op 5 juni 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 (telefoonnummer

Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 41: het
bouwen van een serre (verzonden op 10
juni 2015).
• Oud-Vossemeer – Leguitsedijk 1 en 1a:
het vernieuwen van een schuur en het
bouwen van een bijgebouw (verzonden op
9 juni 2015).
• Sint Philipsland – Kerkring 1a: het bouwen van een woning (verzonden op 10 juni
2015).
• Tholen – Secretaris Labanstraat 7 + 9:
het bouwen van een 2 onder 1 kapwoning
(verzonden op 10 juni 2015).
• Tholen – Oesterdam 43, 55, 63 en 65: het
bouwen van 4 recreatiewoningen (verzonden op 9 juni 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 be-
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zwaarschrift 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.
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