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Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op
vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch. Vrijdagmiddag 12.30 uur zijn wij gesloten
en telefonisch niet bereikbaar.

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.

gemeente Tholen

27OKT

Ook gemeente Tholen gaat met de tijd mee. Daarom gaan wij
het laatste gemeentelijke nieuws vooral plaatsen op onze website
onder het kopje ‘Laatste nieuws’. Maar natuurlijk ook op onze
Facebookpagina, via Twitter en Instagram.

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

GEMEENTENIEUWS

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen:
•	Oud-Vossemeer - Kalisbuurt 60: het plaatsen van een hobbyruimte (ontvangen op
18 oktober 2016).

•	Sint-Annaland - Kromsteven: het bouwen
van een woning (ontvangen op 19 oktober
2016).
•	
Sint-Annaland - Bierensstraat 41: het
plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) (ontvangen op 14 oktober 2016).
•	Stavenisse - Wilhelminastraat 6: het wijzigen van het gebruik van praktijkruimte
naar detailhandel (ontvangen op 19 oktober 2016).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:
•	Oud-Vossemeer - Weelhoekstraat 9 en 15:
het kappen van 2 sierkersen (verzonden
op 19 oktober 2016).

OP WWW.THOLEN.NL:

Kijk voor meer informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep op onze website.

• Aanmelden evenementen 2017
• Werkzaamheden provinciale wegen
• Evenementenkalender

