EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 23 mei 2019

GEMEENTE THOLEN

WEEK21

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 NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN MILIEUSTRAAT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei.
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals: melding geboorte, melding overlijden,
aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen gedeeltelijk
digitaal aangevraagd worden. Voor verdere vragen kunt u maandag 3 juni vanaf 09.00 uur weer
bij ons terecht.
Milieustraat
De milieustraat is gesloten op Hemelvaartsdag. De overige dagen is de milieustraat normaal
geopend. Houdt u rekening met wachttijden?

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Bram Groenewegeweg 2:
het aanbrengen van een ondergrondse
buis t.b.v. aanvoer zoetwater (ontvangen
op 12 mei 2019)
• Sint-Philipsland – Krammerweg / Lage-

weg: het plaatsen van een raster en het
inrichten van een natuurperceel (ontvangen op 14 mei 2019)
• Sint-Annaland – Koelhuisdreef 2: het
wijzigen van het gebruik (ontvangen op
13 mei 2019)
• Tholen – Ambachtsweg 6: het renoveren van de gevels (ontvangen op 15 mei
2019)

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben aan
A.C.J. de Wilde gelegen aan Oude Zeedijk
12 te Sint-Annaland een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend voor het
uitbreiden met 80 stuks vleesvee.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Verkiezingen Europees Parlement
• Clinic Rolstoelbasketbal 24 mei
te Oud-Vossemeer
• Vervanging certificaten DigiD
• Reserveringen gymzaal en/ of
sportzaal seizoen 2019/2020
• Fotowedstrijd Gemeente Tholen en
Stichting Tholen Beter Bekend
• Wijziging inzameling afval 30 mei

