..

EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 22 juli 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK29

DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur,
donderdag van 18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

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 93: 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.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 9:
het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen op 15 juli 2021).
• Oud-Vossemeer - Broeksedijk 2: het plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 14
juli 2021).
• Poortvliet - Korenaar: het bouwen van 2
vrijstaande woningen (ontvangen op 15
juli 2021).
• Stavenisse - Buurtweg 49: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 13 juli
2021).
• Tholen - Burgemeester van Stapelestraat:
het bouwen van een woning (ontvangen op
13 juli 2021).
• Tholen - Slabbecoornweg 51: het plaatsen
van een tijdelijke kantoorunit (ontvangen
op 14 juli 2021).
• Tholen - Spin 20: het realiseren van een
dakterras (ontvangen op 14 juli 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend (reguliere voorbereidingsprocedure):
• Sint-Annaland - achter Brugstraat 14: het
bouwen van 8 garageboxen (ontvangen op
15 juli 2021).
• Sint-Annaland - Spinnaker 2 t/m 8: het
bouwen van 4 woningen (verzonden op 16
juli 2021).
• Sint-Maartensdijk - Vierde Dijk 6: het bouwen van een paardenstal (verzonden op
16 juli 2021).
• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselenstraat 19: het plaatsen van een schutting
(verzonden op 12 juli 2021).
Zij verlengen met een termijn van maximaal
zes weken:
• Stavenisse - Voorstraat 34: het intern verbouwen van een woning en het plaatsen
van een dakopbouw (verzonden op 13 juli
2021).

• Stavenisse - Voorstraat 32: het plaatsen
van een dakopbouw (verzonden op 13 juli
2021).

BEKENDMAKING
Bestemmingsplan: Pilootweg, Stavenisse
Plangebied
Het plangebied van de nieuwe bedrijfskavel ligt ten westen van de kom Stavenisse
aan de Pilootweg. De locatie is kadastraal
bekend als gemeente Stavenisse, sectie G,
nummer 728 (gedeeltelijk). Het plangebied
van het huidige bedrijf ligt aan de Molendijk West 11 in Stavenisse en is kadastraal
bekend als gemeente Stavenisse, sectie F,
nummers 736, 742, 734 en 917.
Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een
zienswijze ingediend door het Waterschap
Scheldestromen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de nota zienswijzen en gaven
geen aanleiding tot aanpassingen in het
plan.
Inzage
Het besluit ligt, met de daarop betrekking
hebbende stukken, met ingang van 23 juli
2021 tot en met 3 september 2021, dus gedurende 6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het
gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen.
Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken.
U kunt een afspraak maken door te bellen
met 140166. In plaats van een afspraak
maken kunt u ook de digitale versie van het
plan opvragen door een mail te sturen naar
info@tholen.nl onder vermelding van de
naam van het plan.
U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0716.BPPilootwegSTA-VG01
Beroep
Tegen het vaststellingsbesluit van het be-

GEEN (SPOED)AANVRAGEN VOOR PASPOORTEN
EN IDENTITEITSKAARTEN MOGELIJK TUSSEN
29 JULI EN 2 AUGUSTUS
Op maandag 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Hierdoor kan er vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met
zondag 1 augustus 2021 geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart gedaan worden aan de balie of digitaal. Ophalen van reisdocumenten op donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli blijft wel mogelijk.
Dinsdagavond open
Dinsdagavond 27 juli is de gemeentelijke balie eenmalig open van 18.00 tot en met
20.00 uur. De openingsavond op donderdag 29 juli komt te vervallen.
stemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het
ontwerp(besluit);
- een belanghebbende die kan aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tijdig een zienswijze in te brengen tegen
het ontwerp(besluit).
Het beroepschrift moet worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te
‘s-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt
zes weken na terinzagelegging.

verband met de maatregelen ter bestrijding
van het coronavirus vergaderen de commissieleden via een digitale verbinding. In
de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. Indien het noodzakelijk is zal de
commissie telefonisch contact opnemen
met aanvragers voor een toelichting op een
bouwplan.
De agenda is vanaf donderdag voorafgaand
aan de vergadering op te vragen bij het cluster Vergunningen en Handhaving van Team
Ruimte, (telefoon 14 0166).

Inwerkingtreding raadsbesluit
Het raadsbesluit treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Indien
gedurende de beroeps-termijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State is gedaan, wordt de werking
van het besluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan
op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert iedere
maandag in de even weken om 9:30 uur. In

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten
en ID-kaart tussen 29 juli en 2 augustus
• Rolbrug weer open
• Ondertekening Integraal Huisvestingsplan onderwijs Tholen

