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Donderdag 14 september 2017

GEMEENTE THOLEN
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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 86: 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?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Sint-Annaland - Bierensstraat 48: het
uitbreiden van een woning (ontvangen
op 4 september 2017).
• Sint-Maartensdijk - Ds. de Bresstraat 10: het
verbouwen van een winkel tot 2 woningen
(ontvangen op 1 september 2017).

• Stavenisse – Molendijk 40: het vervangen van de voorgevel en het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen op 1 september
2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Stavenisse - Boswei 69: het kappen van 2
bomen (verzonden op 8 september 2017).
• Tholen - Prins Clauslaan 1: het verbouwen
van 2 cliëntenkamers tot 1 ontmoetingsruimte (verzonden op 8 september 2017).

• Tholen - Zoekweg 4: het renoveren van een
zwembad (diverse gebouwen) en het kappen
van 4 bomen (verzonden op 6 september
2017).
• Tholen – Stevinweg 32 : het bouwen van een
bedrijfspand (verzonden op 5 september
2017).

BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van Ontwerp omge-

vingsvergunning Pluimveebedrijf Bitterhoek
V.O.F. en het Voorontwerp bestemmingsplan
Pelleweg 1

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

• A.J.C. de Wilde, Oude Zeedijk 12 te SintAnnaland;
• Maatschap J.P. Kloet en T.W. KloetNiemantsverdriet, Korte Kruisweg 1 te
Sint-Maartensdijk;
• Maatschap De Rooij, Dijkweg 1 te Stavenisse.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
-

Sjors Sportief
Pilot project Perk en Bos
Afsluitingen A58
Slik op de weg

