EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 11 augustus 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK32

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 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
SCHOON WATER STIMULERINGSPROJECTEN
Al eens gehoord van “Schoon Water” stimuleringsprojecten? Deze projecten zijn erop
gericht om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Grond- en oppervlaktewater zijn bronnen voor drinkwater in Nederland. Het is belangrijk om deze bronnen
schoon te houden, nu en in de toekomst. In Zeeland is het project “Schoon Water” in
2015 gestart. U kunt ook meedoen, bijvoorbeeld door in uw tuin het onkruid te verwijderen zonder chemische stoffen.
Een paar watervriendelijke tuintips:
•	Onkruid op verharding: veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden
weg. Het zand kan niet meer dienen als kiembed voor het onkruid.
• Onkruid in het groen: wied het onkruid voordat het in het zaad staat.
• Groene aanslag: maak uw terras of balkon schoon met heet water.
•	Luizen en emelten: hang nestkastjes op. Vogels eten slakken, emelten en bladluizen.
Kijk voor meer tips op www.schoon-water.nl.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•	Oud-Vossemeer - Voorstraat 3: het splitsen van een
woning in 2 woonstudio’s (ontvangen op 28 juli 2016).
•	Poortvliet - Pelleweg 1: het bouwen van een mestsilo
(ontvangen op 2 augustus 2016).
•	
Scherpenisse - Scherpenissepolder : het aanleggen
van vogeleilandjes en oevers (ontvangen op 21 juli
2016).
•	
Sint-Annaland - Suzannapolder: het realiseren van
een waterberging (ontvangen op 3 augustus 2016).
•	Sint-Annaland - Spastraat 15: het aanbrengen van gevelreclame (ontvangen op 4 augustus 2016).
•	Sint-Maartensdijk - Geulweg 39a: het bouwen van een
loods (ontvangen op 29 juli 2016).
•	Sint-Maartensdijk - Markt 1 t/m 5: het verbouwen van
een hotel (ontvangen op 27 juli 2016).
•	Stavenisse - Buurtweg 43: het uitbreiden van een recreatiewoning (ontvangen op 26 juli 2016).
•	Stavenisse - Buurtweg 51: het plaatsen van een dakkapel en het bouwen van een aanbouw (ontvangen op
27 juli 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 14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van
de vooroverlegplannen is niet openbaar.

DRONE VEILIG
Drones vallen onder de regeling Modelvliegen. Dat betekent dat er verschillende regels
zijn waaraan u moet voldoen als u met een drone wilt gaan vliegen. Zo mag een drone
niet boven mensen vliegen en minimaal 50 meter afstand houden van mensen, wegen,
spoorlijnen, gebouwen en andere bouwwerken. Andere luchtvaartuigen hebben voorrang op drones. Laat uw drone dus landen zodra u een luchtvaartuig ziet naderen en
vlieg sowieso niet in de buurt van een luchthaven. Gebruikt u uw drone ook om opnames te maken, dan moet u zich houden aan de privacywetgeving. Voor deze en andere
regels surft u naar rijksoverheid.nl/drones. Drone veilig!
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Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

•	Poortvliet - Schoondorpseweg 3: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning (het verbouwen van
een woning) (verzonden op 3 augustus 2016).
•	Sint-Annaland - Ring 16: het vergroten van een dakkapel (verzonden op 3 augustus 2016 ).
•	
Sint-Annaland - Bierensstraat 27: het plaatsen
van een erfafscheiding (legalisatie) (verzonden op
4 augustus 2016).
•	
Sint-Annaland - Bierensstraat 39: het plaatsen
van een erfafscheiding (legalisatie) (verzonden op
4 augustus 2016 ).
•	
Sint-Maartensdijk - Zwanelaan 7: het plaatsen van
een berging en tuinmuur (verzonden op 3 augustus
2016).
•	Sint-Maartensdijk - Oudelandseweg 10: het bouwen
van een schuur (verzonden op 2 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 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.recht-

spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens
het college van burgemeester en wethouders van Tholen
een aanvraag voor het verbreden van een inrit bij Mosselkreekstraat 1 te Sint Philipsland. De aanvraag staat
bekend onder zaak 50746.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6
weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij
ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien
zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit
(zaak 50746) waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt.
Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure “Bezwaar en beroep tegen
een beslissing van de overheid” die u kunt downloaden
van de site www.rijksoverheid.nl.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend
dat zij de volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van Pluimveebedrijf Bitterhoek
B.V., Bitterhoekseweg 2 te Poortvliet. Het betreft een melding voor de opslag van propaan.
Bovengenoemde melding ligt met ingang van 12 augustus 2016 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 contact opnemen
met de heer R.A.M. Loos van RUD Zeeland, telefoon 0651204154. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT 150804.
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