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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 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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van:
• Sint-Annaland - Klipper 31: het bouwen
van een tuinhuis (ontvangen op 1 mei 2017)

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Poortvliet - Noordstraat 7: het uitbreiden van een woning (verzonden op 3 mei
2017)
• Tholen - Oesterdam 47, 55, 71 en 185:
het bouwen van 3 recreatiewoningen (type
Oesterdam 8 en Boon 8) en 1 berging

(verzonden op 4 mei 2017)

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen
van:

• De heer J. Rombouts, Ceresweg 6 te Tholen;
• De heer D. Bevelander, Kalfdamseweg 12
te Poortvliet.

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 april 2017 op grond van ar-

tikel 3.1 Wro het bestemmingsplan Welgelegen III, Tholen gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft het kenmerk:
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIIITH-VG01.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding
en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Reserveringen gymzaal en/of sportzaal seizoen 2017/2018
• Evenementenkalender mei
• Werkzaamheden Zoekweg Tholen
• Start actualisatie gemeentegids
• Bijeenkomst Smerdiek op weg 24 mei
2017

