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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

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

JEUGDCULTUURFONDS EN JEUGDSPORTFONDS

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Sinds 1 januari 2016 is de gemeente Tholen aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds en
het Jeugdsportfonds. Deze organisaties halen financiële drempels weg om kinderen van
4 tot 18 jaar de gelegenheid te geven mee te doen aan kunstbeoefening of aan sport.
De gemeente Tholen organiseert op donderdag 22 september 2016 een kennismakingsbijeenkomst in het gemeentehuis van Tholen waar beide fondsen zich presenteren, aanvang 18.30 uur.
U wordt van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, binnenkort ontvangt u meer informatie!

ALZHEIMER CAFÉ
Maandag 19 september organiseert de Alzheimer werkgroep Tholen weer een Alzheimer
Café. Deze bijeenkomst vindt plaats in Meulvliet in Tholen van 19.30 tot 21.30 uur.
Voor deze bijeenkomst is mevrouw Kristel Gillisse uitgenodigd, zij is specialist ouderen
geneeskunde bij SVRZ. Mevrouw Gillisse zal het hebben over dementie en medicijngebruik. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere
vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Hoe
werken deze medicijnen? Zijn er ook nadelige bijwerkingen? Kunnen andere medicijnen
ook van invloed zijn op de geestelijke vermogens van de dementerende? Deze onderwerpen komen aan de orde. Wilt u meer over medicijnen en dementie weten en wilt u lotgenoten ontmoeten, kom dan naar het Alzheimer Café. U kunt zo binnenlopen.
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Toegang:
Meer informatie:
		

Maandag 19 september 2016
Van 19.30 tot 21.30 uur
Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen
Gratis
Bel of mail Jacqueline Heijboer, telefoon 14 0166 of
mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint-Annaland – Boulevard 10 t/m 28: het
gewijzigd uitvoeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 appartementen (wijziging betreft gevelwijzigingen) (ontvangen op 22 augustus 2016).
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg (perceel M 1525): het aanpassen van het terrein (ophogen/herplanten/vergroten wateroppervlak) (ontvangen op 29 augustus
2016).
• Sint-Maartensdijk – Kastelijnsweg (perceel M 1432, 1433 en 1440): het aanpassen van het terrein (ophogen/herplanten/
vergroten
wateroppervlak/aanleggen
grondwal) (ontvangen op 29 augustus
2016).
• Sint-Maartensdijk – Oostsingel 71: het
plaatsen van een overkapping (ontvangen
op 24 augustus 2016).
• Tholen – Oesterdam 155: het bouwen
van een vrijstaande berging (ontvangen
op 29 augustus 2016).
• Tholen – Postweg 8: het plaatsen van een
vulcontainer voor duikflessen (ontvangen
op 17 augustus 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
140166). 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:
• Tholen – Hofstraat 16: het isoleren van het
dak en vervangen dakraam (verzonden op
31 augustus 2016).
• Tholen – Oudelandsedijk 20: het realiseren van een theetuin met bijbehorende berging (verzonden op 29 augustus
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

gemeente Tholen

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 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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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?
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OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

zagelegging van het ontwerpwijzigingsplan
Oostweg 1, Sint-Annaland. Het plangebied
ligt in het buitengebied van de gemeente
Tholen aan de Oostweg in Sint-Annaland.
Dit wijzigingsplan heeft tot doel een uitbreiding van de kassen aan de Oostweg 1 in
Sint-Annaland mogelijk te maken.
Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt van 9 september 2016 tot en met 20 oktober 2016,
dus gedurende zes weken ter inzage in de
leesruimte van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.
U kunt het ontwerpwijzigingsplan online inzien op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.WPoostweg1aANL-OW01.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Tholen.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690
AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke
reacties kunnen gedurende de termijn van
terinzagelegging ook per e-mail worden
aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving.

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terin-
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