EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 21 december 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK51

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE NIEUWS
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
De feestdagen staan weer voor de deur. In
deze periode heeft de gemeente Tholen
aangepaste openingstijden.

15.00 uur gesloten. Het ophalen van producten zoals rijbewijzen en paspoorten
etc. is dan niet mogelijk.

Vrijdag 22 december, is de receptie vanaf
15.00 uur gesloten. Het ophalen van producten zoals rijbewijzen en paspoorten
etc. is dan niet mogelijk.

Op Nieuwjaarsdag is er geen gemeentelijke dienstverlening. Op 2 januari is er ’s
morgens een personeelsbijeenkomst in het
gemeentehuis. De gemeentelijke dienstverlening start die dag om 11.00 uur.

Op Eerste en Tweede Kerstdag is er geen
gemeentelijke dienstverlening. Op 27 en
28 december zijn we geopend op de gebruikelijke openingstijden.
Vrijdag 29 december, is de receptie vanaf

Milieustraat
Op Eerste en Tweede Kerstdag en op
Nieuwjaarsdag is de milieustraat gesloten.
Voor de andere dagen gelden de gebruikelijke openingstijden.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de medewerkers
van de gemeente Tholen wensen u goede
feestdagen en een voorspoedig 2018.
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DIENSTVERLENING

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op
dinsdag 2 januari 2018. Vanaf 19.30 uur
bent u van harte welkom in het atrium van
ons gemeentehuis aan Hof van Tholen 2
te Tholen.

AFVALINZAMELING
Voor de kernen Sint Philipsland, Poortvliet, Oud-Vossemeer en Tholen-stad
Deel I gelden i.v.m. de feestdagen aangepaste data voor het ophalen van het
restafval (grijze container).
In Sint Philipsland wordt het restafval
zaterdag 23 december opgehaald (i.p.v.
25 december)
In Poortvliet en Oud-Vossemeer wordt
het restafval zaterdag 30 december opgehaald (i.p.v. 26 december).
In Tholen-stad Deel I wordt het restafval woensdag 27 december opgehaald
(i.p.v. 1 januari).
I.v.m. de kerstdagen wordt in de kernen waar altijd op maandag plastic en
drankenkartons worden opgehaald, de
ophaalronde verzet naar zaterdag 23
december en in de kernen waar het altijd op dinsdag wordt opgehaald, wordt
de ophaalrond verzet naar zaterdag 30
december.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
•	
Sint-Annaland – F.M. Boogaardweg 10:
het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit
(ontvangen op 6 december 2017).
•	
Sint-Annaland – Oude Zeedijk 12: het
bouwen van een tweede stierenstal (ontvangen op 11 december 2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) ontvangen van:

•	
KRD Aarnoudse, Bronsgeestweg 8 te
Sint-Annaland;
•	Ruud van der Perk Dakbedekking en onderhoudsbedrijf, Kwekerijweg 1a te Sint
Philipsland;
•	Profile Car & Tyreservice Paulusse, Nijverheidsweg 8 te Sint-Maartensdijk;
Zij hebben de volgende omgevingsvergun•	Antonis verhuurgroep, Ondernemersweg
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
9 te Tholen;
verleend:
•	
Autoschade Buijs, Ambachtsweg 11 te
Tholen;
•	
Oud-Vossemeer – Veerstraat 64: het
•	
Effective, Industrieweg 10 te Sint Phibouwen van een woning (verzonden op
lipsland;
11 december 2017).
•	Garage Smerdiek, Geulweg 35a te Sint•	
Poortvliet – ter hoogte van achterzijde
Maartensdijk;
Burgemeet 31, 33, 35 en 61: het kap•	Big Snack Taba, Voorstraat 2 te Sint-Anpen van 6 haagbeuken (ontvangen op
naland;
4 december 2017).
•	Sranang Sweetie, Schelde-Rijnweg 10 te
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageTholen;
periodes, zienswijzen, welstandscommissie,
• Daud, Schelde-Rijnweg 10 te Tholen;
bezwaar en beroep, inwerkingtreding en be•	SVRZ Ten Anker, P. Clauslaan 1 te Tholen.
kendmakingen op onze website.

BEKENDMAKING AANWIJZING VAN
RIJKSBESCHERMD MONUMENT
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap op 4 oktober 2017 heeft besloten om het terrein met resten van een
verdronken stad uit de 11e/12e – 16e eeuw
(verdronken stad Reimerswaal) aan te wijzen
als rijksmonument.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan: Schapenweg 13 te Poortvliet.
Dit wijzigingsplan heeft tot doel het wijzigen
van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Informatie Openbare Orde
en Veiligheid
• Gemeente zoekt deelnemers
pilot wasbare luiers
• Aangepaste data afvalinzameling

