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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 5 november 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK45

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
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 - Hikseweg 3: het slopen
en bouwen van een berging (ontvangen op
28 oktober 2015).
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
38: het vergroten van een woning (ontvangen op 29 oktober 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 (telefoon
14 0166). 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:
• Sint Philipsland - Kwekerijweg 8: het uitbreiden van een bedrijfspand (verzonden
op 28 oktober 2015 ).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 18: het uitbreiden van een woning (verzonden op
30 oktober 2015).
• Sint-Annaland - ter hoogte van Javadijk
26: het kappen van 3 essen (verzonden
op 28 oktober 2015).
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, telefoon 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
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precieze voorwaarden.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Tholen - Koningin Julianastraat 42a: het
bouwen van een woning.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 november
2015 tot en met 18 december 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.overheid.nl.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden
ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingediend tegen de ontwerpbeschikking
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter
inzage is gelegd beroep instellen bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres
en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo

mogelijk dient u een afschrift van het besluit
waarop uw beroepschrift betrekking heeft
mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.
Degene die tegen een beschikking beroep
heeft ingediend, 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.

WET GELUIDHINDER
Besluit vaststellen hogere grenswaarde
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij, in het kader van de
Wet geluidhinder, hebben besloten een hogere grenswaarde vast te stellen.
• De hogere grenswaarde houdt verband
met het realiseren van een nieuwbouw
woning, gelegen op het perceel Koningin
Julianastraat 44 te Tholen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BIEB IN DE BUURT
Voor de nieuwe servicepunten van bibliotheek Oosterschelde in de gemeente Tholen
zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Servicepunt+
Er worden met name vrijwilligers gezocht voor het servicepunt+ waarmee in Sint-Annaland wordt gestart. Servicepunt+ is een dienstverlening in de woonkernen, dicht bij de
klant, die gelegenheid biedt tot lezen, informatie zoeken en ontmoeting.
Gereserveerde boeken afleveren
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die boeken die klanten online gereserveerd hebben, willen afleveren en weer ophalen bij de servicepunten. In Tholen, Sint-Annaland
en Sint-Maartensdijk is een servicepunt+ te vinden. Van daaruit worden de boeken over
de andere kernen verspreid.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicebureau via e-mail servicebureau@tholen.nl of tel. 14 0166.

Er zijn geen zienswijzen ingediend naar
aanleiding van de ontwerp-beschikking. In
de definitieve beschikking is geen wijziging
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 6 november
tot en met 17 december 2015 ter inzage in
de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te
Tholen. Deze bekendmaking, het besluit en
enkele relevante bijbehorende stukken zijn
ook te raadplegen via onze website www.
tholen.nl.
Tegen het besluit vaststellen hogere grenswaarde staat gedurende zes weken met ingang van de dag, na die waarop het besluit
ter inzage is gelegd, beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State voor:
a) belanghebbenden die zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b)belanghebbenden aan wie redelijkerwijs

niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift moet worden gericht en
gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de
bovengenoemde afdeling. Het verzoek tot
voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Nadere informatie over het indienen van
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.
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