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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.

COMMISSIE VERGADERINGEN
DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Ruimte op 1 oktober:
• Voorstel tot vaststelling tussenevaluatie Bestuursopdracht Acquisitie;
•
Voorstel tot vaststelling beleidsplan Toerisme en Recreatie
Tholen 2019-2022;
• Voorstel om kennis te nemen van analyse uitbreiding detailhandelsmogelijkheden VesteTuin;
• Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening
Parkeren Tholen;
• Voorstel tot vaststelling 9 herziene grondexploitaties.

DE COMMISSIE SAMENLEVING
VERGADERT

Onderwerpen van de commissie Samenleving op 2 oktober:
• Voorstel tot benoeming dhr. F. van Dorst en dhr. K. Ebert als
lid RvT Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, OcTHO;
•
Voorstel tot vaststelling verordening gebruik gemeentelijke
zwembaden 2019;
• Voorstel tot vaststelling Regionaal Kader Gezondheidsbeleid
Oosterschelderegio 2018-2021;
• Voorstel tot vaststelling Preventie- en Handhavingsplan alcohol
gemeente Tholen 2018-2021.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN
VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 3 oktober:
• Voorstel om kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan
Zeeland-West-Brabant 2019-2022;
• Voorstel om kennis te nemen van vorming overleg Zeeuwse
overheden;
• Voorstel om klacht bejegening WOB-verzoeken en afhandeling
klachten deels gegrond te verklaren.
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:
• Prijsuitreiking fotowedstrijd gemeentegids
• Slik op de weg
• Vacature BABS
• De Zeeuwse Maand van de Veiligheid

gemeente Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen:
• Poortvliet - Weihoekweg 1: het kappen
van 2 wilgen en 1 populier (ontvangen op
10 september 2018).
• Sint-Annaland - Havenweg 14 t/m 86: het
gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van gastappartementen (ontvangen op 7 september 2018).
• Sint-Annaland - Oude Zeedijk 12: het aanleggen van een dam (ontvangen op 12 september 2018).
• Sint-Annaland - Kromsteven 8: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een 2 onder 1

kapwoning (ontvangen op 13 september
2018).
• Tholen - Burgemeester Van Boeijenstraat
46: het plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 12 september 2018).
• Tholen - Touwslagersdreef 46: het vernieuwen van een erfafscheiding (ontvangen op
9 september 2018).
• Tholen - Prinses Beatrixstraat 13: het bouwen van een aanbouw aan de woning (ontvangen op 7 september 2018).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben een melding ingevolge artikel 4, lid 3 van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval ontvangen
van A. van Tilburg B.V., Stoofweg 9 te NieuwVossemeer voor de inzet van een mobiele puinbreekinstallatie op het werk aan de Krabbenkreekweg (werkhaven) te Sint Philipsland van
24 september tot en met 8 oktober 2018.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben een
verzoek tot maatwerk, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is,
ontvangen van Maatschap Knulst, Kerkweg 3
te Stavenisse. Het verzoek heeft betrekking op
artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag
24 september 2018 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.

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

