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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 1 oktober 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK40

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

ACTIVITEITEN RONDOM DE DAG VAN DE MANTELZORG 2015

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

De Dag van de Mantelzorg 2015 valt dit jaar op dinsdag 10 november. Het Steunpunt Mantelzorg van de gemeente Tholen organiseert
dit jaar twee activiteiten om de Thoolse mantelzorgers in het zonnetje zetten, namelijk een theatervoorstelling en het uitreiken van de
mantelzorgattenties.
Theatervoorstelling
Op donderdag 29 oktober wordt de mantelzorgers de theatervoorstelling ‘Over de Kopzorg’ aangeboden. Met deze voorstelling hoop
Steunpunt Mantelzorg mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Het is een voorstelling waar heerlijk om gelachen kan worden,
waarbij de mantelzorger er echt even uit is. De makers van de voorstelling willen (h)erkenning bieden en een aanzet geven om samen met
andere mantelzorgers in gesprek te gaan. De voorstelling begint om 19.30 uur in gemeenschapscentrum Meulvliet aan de Zoekweg 8 in
Tholen. De zaal is open om 19.00 uur en de mantelzorgers worden ontvangen met koffie en gebak. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden
tot en met vrijdag 23 oktober via mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl of bellen naar Steunpunt Mantelzorg via tel. 14 0166.
Mantelzorgattentie
Het Steunpunt Mantelzorg wil ook alle mantelzorgers een VVV-cadeaubon aanbieden. De cadeaubon wordt uitgereikt tijdens de Dag van
de Mantelzorg op 10 november 2015. Daarom roept het Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de gemeente Tholen op om zich te
registreren via het formulier op www.tholen.nl. Dit is de vinden onder Zorg en Wmo, Mantelzorg, ondersteuning. Ook de verzorgde kan
zijn of haar mantelzorger online registreren. Om in aanmerking te komen voor de attentie, moet de registratie uiterlijk vrijdag 23 oktober
bij het Steunpunt Mantelzorg binnen zijn.
Meer informatie
Voor meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg kan contact opgenomen worden met mevrouw Jacqueline Heijboer via tel. 14 0166
of jdi@tholen.nl. Ook wanneer het niet mogelijk is om digitaal te registreren kan met haar contact opgenomen worden.

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint Philipsland - Achterstraat 2a: het
kappen van 5 kastanjebomen
(ontvangen op 18 september 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

WERKZAAMHEDEN THOOLSE BRUG

GEEN AANVRAAG REISDOCUMENTEN

Van 5 tot uiterlijk 7 oktober 2015 vinden er onderhoudswerkzaamheden aan de Thoolse
brug plaats. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd op de hoofdrijbaan van
de brug zullen ‘s nachts worden gerealiseerd. De werkzaamheden kunnen enige stremming van het verkeer veroorzaken.

Op dinsdag 13 oktober 2015 worden de aanvraagstations voor reisdocumenten vervangen. Daarom kunnen er deze dag geen reisdocumenten worden aangevraagd en afgehaald. Ook kunnen er op maandag 12 oktober geen spoedaanvragen worden gedaan.

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.
Kennisgeving omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij aan Bosters-van Wezel B.V., gelegen aan de Molenweg 29 te
Oud-Vossemeer een omgevingsvergunning
hebben verleend voor het vullen van duikflessen (met nitrox). In de vergunning zijn
wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp.
De vergunning ligt ter inzage vanaf 1 oktober 2015 tot en met 11 november 2015
bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van
maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot
16.30 uur en gedurende openingstijden in
het gemeentehuis te Tholen.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend over de ontwerpvergunning, de
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adviseurs die advies uitgebracht hebben
over de ontwerpvergunning, belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte
van de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning
kunnen tot en met 12 november 2015 tegen de vergunning beroep instellen bij de
afdeling bestuursrecht van de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. De vergunning treedt op 13 november 2015 in werking, tenzij een verzoek tot
het treffen van een voorlopi¬ge voorziening
is gedaan bij de voorzieningenrechter van
de afdeling bestuursrecht¬ van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de heer V. Bol, tel. 0115-175165 van RUD
Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV150135/00098834.

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

