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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.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN EN
NIEUWJAARSRECEPTIE
De feestdagen staan weer voor de deur. In deze periode heeft de gemeente Tholen
aangepaste openingstijden.
Vrijdag 23 december, is de receptie vanaf 15.00 uur gesloten. Het ophalen van producten zoals rijbewijzen en paspoorten etc. is niet mogelijk.
Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, is er geen gemeentelijke dienstverlening.
Op maandag 2 januari is er ’s morgens een personeelsbijeenkomst in het gemeentehuis. De gemeentelijke dienstverlening start die dag om 11.00 uur.
Op Tweede Kerstdag is de milieustraat gesloten. Voor de andere dagen gelden de
reguliere openingstijden.
Nieuwjaarsreceptie
Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de medewerkers
van de gemeente Tholen wensen u goede feestdagen en een voorspoedig 2017.
De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 2 januari 2017. Vanaf 19.30 uur
bent u van harte welkom in het atrium van ons gemeentehuis aan Hof van Tholen 2
te Tholen.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2016

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor omgevingsvergunningen ontvangen:
• Poortvliet – Paasdijkweg 33: het bouwen
van een magazijn (ontvangen op 7 december 2016).
• Poortvliet – Van der Slikkeweg: het renoveren van de gevels van een vakantiewoning
(ontvangen op 10 december 2016).
• Poortvliet – van der Slikkeweg 1: het bouwen van een overdekte rijbak (ontvangen
op 13 december 2016).
• Sint-Annaland – Oostweg 1a: het bouwen
van een tuinbouwkas en een laad- en loskuil (ontvangen op 1 december 2016).
• Stavenisse – Buurtweg 85: het plaatsen
van een dakkapel (ontvangen op 8 december 2016).
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen, reguliere voorberei-

dingsprocedure, verleend:
• Sint-Annaland – Tuinstraat 50: het verbouwen van een woning (verzonden op 13 december 2016).
• Sint-Maartensdijk – Maartenshof 49: het
wijzigen van de brandcompartimentering
(verzonden op 13 december 2016).
Burgemeester en wethouders hebben aan
Nestaan Holland B.V., gelegen aan de Slabbecoornweg 31 te Tholen, een reguliere omgevingsvergunning verleend voor de opslag
in rolldrums.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Devotra B.V., Energieweg 2 te Tholen;
• Kaasvoordeelbakker, Energieweg 30 te
Tholen;

• MVOI B.V., Slabbecoornweg 53 te Tholen;
• Stal Heijnen, Hogeweg 17 te Poortvliet;
• Gebr. C. en L.J. Koopman, Kastelijnsweg
10 te Sint-Maartensdijk;
• Van Dis Groenprojecten, Postweg 9 te
Tholen;
• Zuidwest Speelautomaten B.V,, Industrieweg 4 te Sint Philipsland;
• Reijnpack, Kwekerijweg 8 te Sint Philipsland.
• V.O.F. Bouman, Postweg 21 te Poortvliet

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen ontvangen voor het aanleggen van
inritten bij Machteld van Gelrestraat 16 en
bij Burgemeester van Boeijenstraat 4, beide
in Tholen.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben op basis van het bepaalde in artikel 4.2 van de

Algemene Plaatselijke Verordening besloten
voor 2017 verschillende data aan te wijzen als dagen, ten behoeve van de viering
van collectieve festiviteiten binnen horeca-,
sport- en recreatie inrichtingen. Op deze dagen zijn de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet
van toepassing.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding
en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Doe mee met Nieuwjaarsvegen
• Feestdagen van NIX
• Wijziging ophalen afval in
buitengebied
• Vogelgriep

