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Donderdag 5 oktober 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK40

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.

gemeente Tholen

05OKT

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben een
omgevingsvergunning ontvangen:
• Tholen – Kettingdijk 2: het bouwen van
een opslagloods (ontvangen op 25 september 2017).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Sint-Annaland – Hoenderweg 2: het kappen van een boom (verzonden op 21 september 2017).
• Stavenisse – Buurtweg 229: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergun-

ning voor het uitbreiden van een recreatiewoning (verzonden op 22 september
2017).
• Tholen – tussen Bastion en Kruittorenstraat: het op hoogte brengen van een
toekomstige bouwlocatie (verzonden op
28 september 2017).
• Tholen – Ten Ankerweg 56: het uitbreiden
van een woning (verzonden op 27 september 2017).

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 9 oktober 2017 vanaf 9:30 uur in het
gemeentehuis van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over
inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwer-

kingtreding en bekendmakingen op onze
website.

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

Bericht Vlaketunnel
Bericht Thoolse brug
Verspreiding jodiumpillen
Begraafplaats Scherpenisse

