EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 31 augustus 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK35

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

CONTROLE HONDENBELASTING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Vanaf september begint Sabewa Zeeland met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Tholen. De controle vindt
huis-aan-huis plaats. Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat
de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van
SaBeWa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Neemt u dan contact op met SaBeWa Zeeland, telefoon:
088 - 9995808 of kijk op www.sabewazeeland.nl.

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Stavenisse - Buurtweg 229: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning

gemeente Tholen

voor het uitbreiden van een recreatiewoning
(ontvangen op 23 augustus 2017)

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

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kijk dan op www.tholen.nl en zoek op ’vacatures’.
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DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Bijeenkomst ‘Smerdiek op weg’
• Afsluiting Thoolse brug 8 t/m 11 september
• Online aanvragen verplichte toestemming voor het vissen in Thoolse wateren

