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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
• Poortvliet – Noormansweg 5: het uitbreiden van een varkensstal (ontvangen op
18 januari 2019).
• Poortvliet – Sluisweg 1: het bouwen van
een woning met bijgebouw (ontvangen
op 18 januari 2019).
• Sint-Annaland – Zeilkast : het bouwen
van een woning (ontvangen op 19 januari
2019).
• Tholen – Machteld van Gelrestraat 26:

het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen op 21 januari 2019).
• Tholen – Schietbaan 2 t/m 8 (even): het
wijzigen van het gebruik van een gedeelte van een pand (vergroting oppervlakte
detailhandel) (ontvangen op 18 januari
2019).
• Tholen – Contr’ Escarpe 11: het verbouwen en vergroten van een bedrijfspand en
bedrijfswoning + het realiseren van een
lunchrestaurant (ontvangen op 18 januari
2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Poortvliet – Schapenweg 3: het bouwen
van een woning (verzonden op 24 januari

2019).
• Poortvliet – Postweg 21: het bouwen van
een mestsilo (verzonden op 21 januari
2019).
• Sint-Annaland – Langeweg 2: het bouwen
van een berging (verzonden op 22 januari
2019).
• Tholen – Watermolen 2: het plaatsen van
een tuinhuis (verzonden op 22 januari
2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Tholen – Oesterdam 3 en 7 t/m 33b: het
realiseren van 34 recreatieve appartementen in het centrumgebouw.

BEKENDMAKING
12 DAGENREGELING 2019
Het college van burgemeester en wethouders van Tholen maakt bekend dat op basis
van het bepaalde in artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is besloten
voor 2019 de volgende dagen aan te wijzen als dagen, ten behoeve van de viering
van collectieve festiviteiten binnen horeca,
sport- en recreatie inrichtingen.

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

DE GECOMBINEERDE COMMISSIE RUIMTE
EN BESTUURSZAKEN VERGADERT
Onderwerpen van de gecombineerde commissie Ruimte en Bestuurszaken op 13 februari:
• Voorstel om: het college toestemming te
verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW ten behoeve van de toetreding van openbaar
lichaam “Gemeenschappelijke regeling
van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Werkplein Hart van West-Brabant”, en
geen wensen en bedenkingen kenbaar
te maken tegen het sluiten van de Meerpartijenovereenkomst
“Overeenkomst
tot beperking van de financiële aansprakelijkheid van Werkplein Hart van WestBrabant”.
• Voorstel om:
1. Ingediende zienswijze ontvankelijk en
deels gegrond en deels ongegrond te
verklaren;
2. het bestemmingsplan
“Woningver-

•

•
•

plaatsing Provincialeweg” gewijzigd
vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
Voorstel om:
1. het bestemmingsplan “Kerkweg Stavenisse – Nieuweweg Poortvliet” ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
Initiatiefvoorstel fractie PVV inzake referendum winkelopenstelling op zondag.
Aangenomen motie armoedebeleid gemeente Middelburg. (Terugverwezen van
gemeenteraadsvergadering naar commissie op verzoek van Dhr. Korevaar namens fractie SP)

Commissievergaderingen 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 en agenda’s op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Berichten over uw buurt, zo weet u ervan!
• Overheidspost via de Berichtenboxapp
• Evenementenkalender februari
• Huis-aan-huis inzameling oud papier
vanaf februari op donderdag

