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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 10 december 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK50

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

BEDANKT VOOR DE HULP DE AFGELOPEN DAGEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (WABO)

Het college van de gemeente Tholen wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp die is ontvangen voor de crisisnoodopvang
van de vluchtelingen in sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet. Het is hartverwarmend om te merken hoeveel mensen zich
betrokken voelden.

Een situatie die wij in gemeente Tholen, met z’n allen, hebben
geprobeerd wat minder zwaar te maken door deze mensen de
afgelopen dagen op een zo goed mogelijke manier op te vangen.
Het was vooral belangrijk om deze mensen rust te geven en op
adem te laten komen.

De vele aanmeldingen als vrijwilliger, de grote hoeveelheid spullen die via het Leger des Heils zijn binnengekomen, mensen die
spontaan kwamen helpen als tolk. Organisaties, instanties, verenigingen, vrijwilligers die zich met man en macht hebben ingezet
om een zo goed mogelijke tijdelijke verblijfplaats voor de vluchtelingen te creëren. Wel met dubbele gevoelens, want iedereen is
geraakt door de situatie waarin deze vluchtelingen zich bevinden.

De groep vluchtelingen is maandag aan het einde van de middag vertrokken. Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet en
omgeving werden daarna opgeruimd. Meulvliet kon vanaf woensdagavond weer worden gebruikt door de (sport)verenigingen. Het
‘gewone’ leven gaat door. Maar we zullen deze dagen niet snel
vergeten. Ondernemers, inwoners, vrijwilligers, verenigingen, instanties en iedereen die heeft meegeholpen, nogmaals ontzettend bedankt!

MAMACAFÉ ORGANISEERT KERSTFOTOSHOOT
Op vrijdag 11 december 09.30 uur tot 11.30 uur organiseert het Mamacafé op OBS De
Riebuch, Bloemenlaan 3 in Sint-Maartensdijk een Kerstfotoshoot met leuke accessoires
en Kerstachtergrond.
Altijd leuk als Kerstkaart of voor in het eigen fotoboek. De fotoshoot wordt georganiseerd
door Mariska van Iska Design. Dus kom langs en laat een leuke foto maken!
Mamacafé
Het mamacafé is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 4 jaar met hun mama’s, papa’s, opa’s
en oma’s of een ieder die het leuk vind om met de kleintjes een leuke activiteit te doen.
Naast de activiteiten is er de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen over
het opvoeden van kinderen.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
•	Poortvliet - Molenstraat 44: het plaatsen
van een hekwerk (ontvangen op 29 november 2015).
•	Poortvliet - Randweg 7: het bouwen van
een werktuigenberging (ontvangen op 2
december 2015)
•	Tholen - Hertenkamp 3: het kappen van
12 geknotte populieren (ontvangen op 1
december 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

gemeente Tholen

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:
•	Oud-Vossemeer - Hikseweg 3: het slopen
en bouwen van een berging (verzonden
op 30 november 2015).
•	
Sint-Annaland - Anna van Bourgondiëstraat 56: het bouwen van een berging
(verzonden op 2 december).
•	
Tholen - Windsingel 38: het vergroten
van achteruitbouw aan de woning (verzonden op 2 december 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
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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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