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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.

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de Raadsvergadering op
19 april 2018:
• Antwoord op schriftelijke vragen:
•	Antwoord op schriftelijke vraag fractie
SP inzake bomenkap Het Bosje van
Klompe te Sint Philipsland.
•	
Antwoord op schriftelijk vraag fractie
ABT inzake varend ontgassen.Bestuurlijke samenwerking, vaststellen afwegingskader en vaststellen startnotitie /
concept strategische agenda
•	Voorstel om in te stemmen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan
voor een herinrichting van landgoed de
Pluimpot in Sint Maartensdijk. Voorstel
om in te stemmen met financiering
schuur begraafplaats Tholen;
•	
Voorstel om kennis te nemen van de
bevindingen uit de rechtmatigheidscontrole en de geconstateerde afwijkingen
van interne regelgeving over 2017 gezien de aard en omvang alsnog te bekrachtigen;
•	Voorstel om de VZG-richtlijnen voor het
opstellen van de begroting 2019 van de

gemeenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, te
onderschrijven;
• Afscheid wethouder C. Van Dis;
•	
Voorstel tot bepaling van het aantal
wethouders in de zittingsperiode 2018
– 2022;
•	Voorstel tot het benoemen van de wethouders voor de zittingsperiode 2018 –
2022;
•	
Afleggen eed of belofte door nieuwe
wethouders;
•	Voorstel tot het benoemen van (aanvullende) raadsleden voor de zittingsperiode 2018 – 2022;
•	Afleggen eed of belofte door toegelaten
nieuwe raadsleden;
•	
Voorstel tot het benoemen van leden
die namens de VVD-fractie zitting zullen nemen in de raadscommissies.
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.
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DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Schoolstraat 20 XS01:
het plaatsen van een overkapping (ontvangen op 24 maart 2018).
• Oud-Vossemeer – Kromme Dreef 2: het
realiseren van een theetuin (ontvangen op
22 maart 2018).
• Oud-Vossemeer – Langeweg 3: het vergroten van een kantoorruimte (ontvangen op
22 maart 2018).
• Poortvliet – Strijensepad 1: het plaatsen
van een tijdelijke woonunit (ontvangen op

11 maart 2018).
• Tholen – burgemeester van Boeijenstraat
20: het bouwen van een woning (ontvangen op 23 maart 2018)
• Tholen – Regentessestraat 41: het vergroten en renoveren van een woning (ontvangen op 22 maart 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Poortvliet – Molenstraat 22: het verbouwen van een woning (verzonden op
26 maart 2018).
• Poortvliet – Lange Zandweg 6: het uitbreiden van een woning (verzonden op
29 maart 2018).
• Scherpenisse – Lageweg 1: het bouwen

van een loods (verzonden op 29 maart
2018).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben een
melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van 4Evergreen B.V. , Langeweg 10 te Sint-Annaland ontvangen.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Werkzaamheden Grindweg Tholen

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 9 april 2018 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.

• Oproep kranslegging
• Voorverkoop zwembadabonnementen
• Reservering gymzaal/sportzaal
2018/2019

