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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 12 februari 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK07

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

12FEB

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEMEENTE NIEUWS
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN VLUCHTELINGEN

MAATJES GEZOCHT

Wij zoeken vrijwilligers die zich willen bezig houden met de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.

• Een muzikaal maatje: Hou jij van jazzmuziek? Dan zoeken we jou! Onze cliënt wil graag naar
een jamsessie of een jazzcafé.

Begeleider inplaatsing
Verricht de taken van begeleider inplaatsing volgens onderstaande taakomschrijving.

• Een gezelschapsmaatje: Heb jij tijd om af ten toe een kop koffie te drinken in een
gezellig cafeetje of om zo nu en dan eens erop uit te gaan om te winkelen. Wij hebben
twee cliënten die jou graag zien komen!

Taakomschrijving:
• Onderhoudt de contacten van de vrijwilligers in de kern.
• Onderhoudt de contacten met de beleidsmedewerkers van de gemeente Tholen.
• Het voeren van cliëntgesprekken op kantoor ten behoeve van de inplaatsing.
• Het verzorgen van cliëntendossiers en het bijhouden van een rapportage over de
cliënt.
• Het voeren van de noodzakelijke correspondentie over de cliënt.
• Het onderhouden van noodzakelijke contacten met derden over de cliënt.
• Verzorgt een goede overdracht naar de begeleider in de kern.
• In bezit rijbewijs min cat.B en in het bezit van eigen vervoer.

Begeleider in de kern
Verricht de taken van maatschappelijk begeleider volgens onderstaande taakomschrijving.
Taakomschrijving:
• Het onderhouden van contacten met de cliënt.
• Het bijhouden van de cliëntregistratie en wijzigingen doorgeven.
• Het (tijdelijk) begeleiden van de cliënt naar het zelfstandig functioneren in de
samenleving.
• In overleg treden met de begeleider inplaatsing bij onvoorziene situaties.
Wij vragen voor beide functies:
• Affiniteit met vluchtelingen.
• Bij voorkeur MBO werk en denkniveau.
• Goede beheersing Nederlandse taal en eventueel een vreemde taal.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Respectvol om kunnen gaan met privacygevoelige informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Rook,
telefoonnummer 14 0166 of rook.s@tholen.nl

VERKIEZINGEN
PROVINCIALE STATEN
STEMMEN IN EEN ANDERE
GEMEENTE MET EEN
KIEZERSPAS

De vrijwillige thuiszorg van de gemeente Tholen is op zoek naar vrijwillige maatjes m/v voor:

Vrijwillig maatje zijn is leuk als je graag zelfstandig aan de slag gaat. Je kunt tijdstip en
dag in overleg bepalen. Word vrijwillig maatje en haal het beste uit jezelf, door er voor
een ander te zijn!
Meer informatie is te verkrijgen bij Jacqueline Heijboer op maandag, dinsdag en vrijdag
14 0166 of via de mail mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl

STEMMENTELLERS GEZOCHT
De gemeente Tholen is op zoek naar mensen die willen helpen bij het tellen van de stemmen na de sluiting van de stembureaus.
Op woensdag 18 maart 2015 is de gecombineerde verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen.
Als teller ben je op woensdag 18 maart om 20.45 uur aanwezig op het stembureau.
Voordat de telling begint, krijg je instructies over de handmatige telling van de stemmen
voor beide verkiezingen.
Houd er rekening mee dat het tellen van de stembiljetten enige tijd in beslag neemt. Het
tellen kan tot 00.00 uur of later duren.
De vergoeding voor deze taak bedraagt € 25,00.
Aanmelden
Via een e-mail naar verkiezingen@tholen.nl onder vermelding van “stemmen tellen”.
Zet in de mail je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

De burgemeester van Tholen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in
een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren
voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de
stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij
volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK

1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk
verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (2
februari 2015) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een
kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming
(17 maart 2015).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de
gemeente.
Plaats

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint-Annaland - ‘s-Gravenkreek 45: het
wijzigen van de voorgevel (ontvangen op
29 januari 2015).
• Stavenisse - Prinses Irenestraat: het
kappen van 3 sierkersen (ontvangen op
28 januari 2015).
• Tholen - Koningin Wilhelminastraat 16:
het maken van een dakopbouw op de
zolderverdieping van de woning (ontvangen 31 januari 2015).
• Tholen - Doelweg 1: het wijzigen van
de voorgevel van de garage (ontvangen
31 januari 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 de afdeling

Vergunningen en Handhaving (telefoon 14
0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is
niet openbaar.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Stavenisse - Wilhelminastraat 15: het
bouwen van een dubbele garage.

De burgemeester voornoemd,

Datum : 02-02-2015
G.J. van de Velde-de Wilde

Heb je ook interesse om als reserve-stembureaulid opgenomen te worden in een verkiezingspool? Geef dit dan aan in je e-mail. Houd er rekening mee dat, als je als stembureaulid ingezet wordt, je de hele dag, van 07.00 uur tot en met het tellen, inzetbaar bent.
Daarnaast ben je bereid om een e-learning cursus te volgen.

VERKIEZINGEN
PROVINCIALE STATEN

STEMMEN BIJ VOLMACHT

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

: Tholen

verslag worden opgesteld.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De
ingebrachte zienswijzen worden mede ter
inzage gelegd.
Beschikkingen omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken liggen vanaf
13 februari 2015 tot en met 26 maart
2015 ter inzage in de leesruimte van de
centrale hal van het gemeentehuis te Tholen. Zie voor adres en openingstijden het
colofon. Voornoemde stukken zijn ook te
raadplegen via de website www.tholen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
• Oud-Vossemeer - Hollaereweg 2: het
plaatsen van zonnepanelen(verzonden
5 februari 2015).
• Sint-Annaland - Kromsteven 7: het bouwen van een woning (verzonden 6 februari 2015).

Tijdens de periode van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren brengen. Een
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51, 4690 AB Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met afdeling Vergunningen en
Handhaving, telefoonnummer 14 0166.
Van een mondelinge zienswijze zal een

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,

Postbus 51, 4690 AB 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.

De burgemeester van Tholen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de
formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015 door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag
van de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij
dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de
stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van
zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te
dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (2 februari 2015) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als
de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het
uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de
gemeente.
Plaats
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De burgemeester voornoemd,

Datum : 02-02-2015
G.J. van de Velde-de Wilde

WWW.THOLEN.NL

