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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.

28MRT

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint-Annaland – Spinnaker: het bouwen
van een woning (ontvangen op 19 maart
2019).
• Tholen – Vossemeersepoort 22: het wijzigen van aanbouw zijgevel en vernieuwen kozijn achtergevel (ontvangen op 21
maart 2019).
• Tholen – Oesterdam 239, 253, 267 en
271: het bouwen van 4 recreatiewoningen
(ontvangen op 15 maart 2019).

• Tholen – Oesterdam 243, 255, 263 en
265: het bouwen van 4 recreatiewoningen
(ontvangen op 15 maart 2019).
• Tholen – Hertenkamp 10: het kappen van
een cederboom (ontvangen op 18 maart
2019).
• Tholen – Schor Alteklein (nabij Gemaalweg 1): het aanleggen van een slenk (t.b.v.
biotoop voor Rugstreeppadden) (ontvangen op 16 maart 2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Scherpenisse – Kerkpad 5: het vernieuwen
van een berging (verzonden op 20 maart
2019).

KENNISGEVING

KENNISGEVING

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

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

• Oosterscheldevis, Spastraat 19 te SintAnnaland;
• Jartho B.V., Stevinweg 19 te Tholen;
• I.H. van der Jagt, Langeweg 4 te Sint-Annaland;
• LMB den Engelsman B.V., Verbindingsweg
3 te Sint-Maartensdijk;
• Mediterranova, Stevinweg 21 te Tholen;
• Buth Bouw, Snelliusweg 49 te Tholen.

• P. van der Schee, Nieuweweg 12 te Stavenisse.

Sint-Maartensdijk. Het plangebied is gelegen tussen Westvest, Oosterscheldestraat,
Vier Meistraat, Zonnebloemstraat en Achter
’t Bos te Sint-Maartensdijk.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 8 april 2019 om 9:30 uur en donderdag
18 april om 13.00 uur in het gemeentehuis
van Tholen.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van gemeente
Tholen geven kennis van de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan: Scholen

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Uitslag verkiezingen
• N268 Noordlangeweg t.h.v. viaduct
over de A4 bij Dinteloord 25-29 mrt
afgesloten
• A4 werkzaamheden t.h.v. knooppunt
Zoomland 29 mrt - 1 apr
• Alzheimer Café op maandag 8 april
• Puzzelfietstocht op dinsdag 9 april
• Voorverkoop zwembadabonnementen
2019
• Verkiezing nieuwe naam
Sint-Maartensdijk-West

