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Donderdag 2 november 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 Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Veerstraat 6: het verbouwen en vergroten van een woning (ontvangen op 20 oktober 2017);
• Poortvliet - Zuidplantsoen 6: het uitbreiden van een woning (ontvangen op

20 oktober 2017);
• Sint Philipsland – Langeweg 62b: het
bouwen van een woning (ontvangen op
25 oktober 2017);
• Tholen - Veste tussen Vossemeersepoort
en brug Molenvlietsestraat: herstel oever
Veste Noord (ontvangen op 26 oktober
2017);
• Tholen – Schelde-Rijnweg 68 en 70: het
bouwen van 2 woningen (ontvangen op
18 oktober 2017);
• Tholen - Oesterdam 215, 217 en 219: het

bouwen van 3 recreatiewoningen (ontvangen op 18 oktober 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Sint-Annaland - Bierensstraat 48: het uitbreiden van een woning (verzonden op
25 oktober 2017).
Zij hebben de volgende aanvraag voor het
intrekken van een omgevingsvergunning ont-

vangen:
• Tholen – Stevinweg 23: het wijzigen van
de linker zijgevel van een bedrijfspand
(verleend op 9 februari 2017) (ontvangen
op 19 oktober 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning ingetrokken:
• Tholen - Stevinweg : het wijzigen van de
linker zijgevel van een bedrijfspand (verleend op 9 februari 2017) (besluit verzonden op 26 oktober 2017).

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 6 november 2017 vanaf 9:30 uur in het
gemeentehuis van Tholen.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Communicatieonderzoek
• Dag van de Mantelzorg
10 november 2017

