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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Ring 39: het bouwen
van een schuur (ontvangen op 25 januari
2018).
• Scherpenisse – Goudenregenlaan: het
bouwen van een woning (ontvangen op

23 januari 2018).
• Sint Philipsland – Beatrixstraat 19: het
vergroten van een woning (ontvangen op
25 januari 2018).
• Sint-Maartensdijk – Jacoba van Beierenstraat: het bouwen van 8 woningen (ontvangen op 29 januari 2018).
• Stavenisse – Kerkstraat: het vernieuwen
van twee bergingen/garages (ontvangen
op 1 februari 2018).
• Tholen – Burgemeester van Vrijberghestraat e.o.: het kappen van 5 bomen en kandelaberen van 2 bomen (ont-

vangen op 30 januari 2018).
• Tholen – Zoekweg 9: het plaatsen van
een oefenmuur (ontvangen op 31 januari
2018).
• Tholen – Grindweg (naast huisnummer
49): het plaatsen van een fietsenstalling
(ontvangen op 30 januari 2018).

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben meldingen ingevolge het Besluit algemene re-

gels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Vakantiepark Waterrijk Oesterdam, Oesterdam 3 te Tholen;
• Van Dijke Infra, Klaverveld 19 te Oud-Vossemeer;
• Van Dijke Service & Techniek, Klaverveld
21a te Oud-Vossemeer;
• Sayers Techniek, Curieweg 7 te Tholen;
• W.W.I. Services B.V., Spastraat 1 te SintAnnaland;
• Charley Trading, Slabbecoornweg 60b te

Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 12 februari 2018 vanaf 9:30 uur in het
gemeentehuis van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding
en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Stemmentellers gezocht
• Speciale klas voor kinderen met taalachterstand
• IkPas
• Verkiezingen en raadgevend referendum nieuwe Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (Wiv)

