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Woensdag 13 mei 2015

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK20

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

Iedere werkdag geopend
Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop. In de middag
hal van gemeentehuis geopend, dienstverlening alleen
op afspraak van 12.30 - 16.30. Het maken van een
afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch.

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.

Avondopenstelling burgerzaken:
donderdag 18.00 - 20.00 uur

gemeente Tholen

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

EXCURSIES DIJKVERSTERKINGEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op 6 en 20 juni 2015 organiseert projectbureau Zeeweringen excursies naar
vier dijkversterkingen voor omwonenden en geïnteresseerden. Op 6 juni is de
excursie naar dijkversterking Sint-Annaland.

In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis gesloten op donderdag
14 mei en vrijdag 15 mei. Op deze dagen is er geen gemeentelijke dienstverlening.

Eind 2015 komt er na 108 dijkversterkingen een einde aan project Zeeweringen. Daarom krijgt u nu de mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te
nemen. Ga naar www.zeeweringen.nl/excursies voor meer informatie en om
u aan te melden.

Openingstijden milieustraat
Donderdag 14 mei		
Vrijdag 15 mei			

Gesloten
Geopend

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen
maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint Philipsland - Lageweg 7: het bouwen van een
bedrijfsloods (ontvangen op 30 april 2015).
• Tholen - Zoekweg 4: het kandelaberen van 2 wilgen
(ontvangen op 23 april 2015).
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BURGEMEESTER, WETHOUDER OF
GEMEENTERAAD SPREKEN?

2015

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden.
Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert iedere maandag in
de oneven weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis
van Tholen. De agenda is woensdag 13 mei voorafgaand aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het cluster Vergunningen van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.
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