EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 1 december 2016

GEMEENTE THOLEN

WEEK48

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.

gemeente Tholen

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Kalfdamseweg 12: het kappen van één populier (ontvangen op
22 november 2016).

• Poortvliet – Burgemeester van Oeverenstraat 7: het kappen van een es (ontvangen op 18 november 2016).
• Sint Philipsland – Kerkring 2: het kappen van
een boom (ontvangen op 22 november 2016).
• Sint-Annaland – Anna van Bourgondiëstraat 48: het bouwen van een berging
(ontvangen op 16 november 2016).
• Sint-Maartensdijk – Sportlaan 4: het bouwen van een overkapping (ontvangen op
22 november 2016).

Zij hebben voor de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Oud-Vossemeer – Kalisbuurt 60: het
plaatsen van een hobbyruimte (verzonden
op 25 november 2016).
• Poortvliet – Bitterhoekseweg 4: het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verzonden
op 24 november 2016 ).
• Sint-Annaland – Kromsteven 11: het bou-

wen van een woning (verzonden op 18 november 2016).
• Tholen – Oesterdam 51 en 117: het bouwen van 2 recreatiewoningen (type Boon
8 en Oesterdam 8) (verzonden op 22 november 2016).

OP WWW.THOLEN.NL:
• Vogelgriep
• Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens
• Vacature burgerlid welstandscommissie
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