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Donderdag 19 oktober 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 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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet - Stoofstraat 48: het bouwen van
een huisvesting voor dagopvang van dementerende ouderen (ontvangen op 11 oktober
2017);
• Sint Philipsland - Oostdijk : het vernieuwen
van een schuur (ontvangen op 9 oktober
2017);
• Tholen - Bastion: het bouwen van een woongebouw met kadewoningen en stadsappartementen (ontvangen op 12 oktober 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning,

reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Stavenisse - Molendijk 40: het vervangen van
de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel
(verzonden op 13 oktober 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning,
uitgebreide voorbereidingsprocedure, verleend:
• Tholen - Veerweg 9: het realiseren van een
zorgboerderij (activiteit brandveilig gebruik).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning
ingetrokken:
• Sint-Maartensdijk – Sportlaan 4: het bouwen
van een overkapping (verleend op 30 december 2016) (besluit verzonden op 12 oktober
2017).
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DIENSTVERLENING

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 23
oktober 2017 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandscommissie,
bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Verspreiding jodiumpillen
• Communicatieonderzoek

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de Raadsvergadering op 2 november
2017:
•	
Voorstel geen zienswijzen in te dienen tegen het
ontwerp van de 1e begroting 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
•	Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2017.
•	Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2018 en instemming met de meerjarenraming
2019-2021
•	Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2018
Gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent welkom vanaf 19.30
uur. Kijk voor uitgebreide informatie op onze website.

COMMUNICATIEONDERZOEK
GEMEENTE THOLEN
De komende weken onderzoekt de gemeente Tholen hoe o.a.
de gemeentelijke rubriek Tholenderwijs wordt gewaardeerd
door de inwoners van de gemeente. Hiervoor roepen wij uw
hulp in!
Wie mee wil werken aan het onderzoek kan een enquête invullen via social media van de gemeente Tholen, of een e-mail
sturen naar sfl@tholen.nl.
Zij ontvangen dan een link die hen naar de online enquête
brengt. Voor wie de enquête liever op papier thuisgestuurd
krijgt, bestaat de mogelijkheid te bellen naar het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0166. Ook kan men de
papieren versie aan de balie van het gemeentehuis opvragen.
De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

