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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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE COMMISSIES VERGADEREN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Ruimte op 22 januari:
• Voorstel om het benodigde budget voor de onderhoudswerkzaamheden in de haven van Tholen beschikbaar te stellen.
• Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen
besluit van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland om het implementatieplan PxQ op stuksniveau vast te stellen.
Onderwerpen van de commissie Samenleving op 23 januari:
• Voorstel tot vaststelling van de visie op het specialistische zorglandschap jeugdhulp Zeeland.
• Voorstel om de tarievenverordening voor het gebruik van de gemeentelijke zwembaden 2017 in te trekken en de tarievenverordening voor het gebruik van de gemeentelijke zwembaden 2018
conform concept vast te stellen.
• Begroting 2018 CZW Bureau
• Verbeterplan jaarcyclus inkooporganisatie en cliënt ervaringsonderzoek jeugd.

Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 24 januari:
• Ingekomen brief Stichting Scouting Heenetrecht inzake verzoek
vrijstelling heffing toeristenbelasting
• Veiligheidsregio Zeeland – presentatie verbetertraject Emergo
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.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 15 januari 2018
vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Stavenisse – Dokter Zoetemanstraat: het
bouwen van een woning (ontvangen op 29
december 2017)
• Tholen – Oesterdam: het bouwen van een
recreatiewoning (ontvangen op 4 januari
2018)
• Tholen – Slabbecoornweg 55: het uitbreiden van een bedrijfspand (ontvangen op 4
januari 2018)
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:

gemeente Tholen

• Poortvliet – Pelleweg 3: het bouwen van
een watersilo (verzonden op 3 januari
2018)
• Poortvliet – ter hoogte van achterzijde
Burgemeet 31, 33, 35 en 61: het kappen
van 6 haagbeuken (verzonden op 4 januari 2018)
• Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 2: het
bouwen van een loods en het uitbreiden
van een bestaande loods (verzonden op 3
januari 2018)
• Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat
14: het bouwen van een woning (verzonden op 3 januari 2018)

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het ontwerp-
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

bestemmingsplan Woningbouw Deestraat,
Poortvliet. Het plangebied is gelegen ten
noorden van de Deestraat, tussen de Burgemeet en Sportvelden te Poortvliet.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Herinrichting Noordstraat en
Suzannaweg in Sint-Annaland
• Breinkracht CVA/NAH trefpunt in
het teken van fototentoonstelling
19 januari

