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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 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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
•

Onderwerpen van de Raadsvergadering op 12 oktober 2017:
•
•
•
•
•
•

Kennis nemen van KPI-rapport informatiehuishouding gemeente Tholen en vaststelling Archiefverordening gemeente Tholen 2017
Begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio Zeeland
Vaststelling kadernotitie duurzame energiebronnen
Vaststelling Waterhuishoudkundig plan voor de gemeente Tholen
Vaststelling bestemmingsplan N286 fietspad
Vaststelling Verordening Blijverslening Tholen 2017, Verordening Starterslening 2017, Verordening Stimuleringsregeling duurzame
particuliere woningverbetering Tholen 2017 en intrekken voorgaande verordeningen
• Ontheffing verlenen van vereiste van ingezetenschap van wethouder mr. G.J. Harmsen
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.

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse – Molenweg 11: het bouwen
van een schuur (ontvangen op 19 september 2017)
• Sint Philipsland – begraafplaats Langeweg: het kappen van 4 bomen (ontvangen
op 20 september 2017)
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer – Welhoek 1, 3, 5 en 5

•

•

•

•

gemeente Tholen

G01 t/m G05: het bouwen van 3 woningen
en 5 garages (verzonden op 19 september
2017)
Poortvliet – Achterstraat 15: het bouwen
van een garage (verzonden op 21 september 2017)
Scherpenisse – Noordstraat 14: het bouwen
van een woning (verzonden op 15 september 2017)
Sint Philipsland – Langeweg 62a: het bouwen van een vrijstaande woning (verzonden op 21 september 2017)
Sint-Maartensdijk – Sportlaan 2c: het verbouwen van het clubgebouw van de tennisvereniging (verzonden op 21 september 2017)
Tholen – Prins Bernhardstraat 2: het uitbreiden van een uitvaartcentrum (verzonden op 18 september 2017)
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• Tholen – Stevinweg 34, 36 en 38: het bouwen van bedrijfsunits (verzonden op 19 september 2017)
• Tholen – Stevinweg 40: het bouwen van
een bedrijfsunit met overkapping (verzonden op 18 september 2017)
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Onderhoudswerkzaamheden Vlaketunnel
• Werkzaamheden aan de Thoolse brug

