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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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE COMMISSIES VERGADEREN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

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 op onze website.
Onderwerpen van de commissie Ruimte op 26 juni
2017:
• Bestemmingsplan Kom Tholen, locatie Kruittoren-Slachtveld
• Negen herziene grondexploitatieberekeningen
• Bestemmingsplan Paasdijkweg, Poortvliet
• Evaluatie en startnotitie toeristisch ontwikkelingsplan Tholen
• Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen
• Financiële stukken OLAZ 2017
Onderwerpen van de commissie Samenleving
op 27 juni 2017:
• Jaarrekening en jaarverslag 2016 van GGD
Zeeland

• Kadernota/programmabegroting 2018-2021
GGD Zeeland
• 2e begrotingswijziging 2017 GGD Zeeland
• Verordeningen: Notitie beschut werk; Re-integratieverordening Participatiewet gemeente
Tholen 2015; Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Tholen 2017; Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Tholen 2015;
• Ontwerp Programmabegroting 2018 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 28 juni 2017:
• Formaliseren toetreding Tholen tot gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant-West
• Programmabegroting Veiligheidsregio Zeeland 2018
• Het Plan van Aanpak en de Bestuurlijke Agenda in het kader van het organisatieonderzoek
bij de Veiligheidsregio Zeeland.

poort: herstel oever Veste (ontvangen op 1 juni 2017).
• Tholen – Veerweg 9: het realiseren van een theetuin
(ontvangen op 30 mei 2017).

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Oud-Vossemeer – F.D. Rooseveltstraat 4: het bouwen
van een garage (ontvangen op 6 juni 2017).
• Scherpenisse – Wulpdal: het bouwen van 2 recreatiewoningen (modelwoningen) (ontvangen op 6 juni
2017).
• Scherpenisse – Westkerkseweg 57: het plaatsen van 3
dakkapellen (ontvangen op 7 juni 2017).
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 4: het bouwen van
een berging en het plaatsen van een container (ontvangen op 22 mei 2017).
• Sint-Annaland – F.M. Boogaardweg 10: het plaatsen
van een tijdelijke kantoorunit (ontvangen op 7 juni
2017).
• Sint-Maartensdijk – Plevierlaan 39: het plaatsen van
een carport (ontvangen op 1 juni 2017).
• Sint-Maartensdijk – Geulweg 43: het bouwen van een
overkapping (ontvangen op 1 juni 2017).
• Tholen – Veste tussen Ten Ankerweg en Oudelandse-

• Sint-Maartensdijk – diverse locaties: het aanleggen
van natuurvriendelijke oevers (verzonden op 2 juni
2017).
• Tholen – Voorerf 2: het vergroten van de achteruitbouw aan de woning (verzonden op 2 juni 2017).
• Tholen – Venkelstraat 8: het uitvoeren van grondwerkzaamheden (bodemsanering en verleggen riolering)
(verzonden op 2 juni 2017).

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

gemeente Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•
•
•
•

Werkzaamheden Molenvlietsedijk Tholen
Militaire oefening
Start duofiets-pool in Oud-Vossemeer
Extra avondopenstelling
Stem op uw favoriete foto
Ster ZLM toer 2017 in Tholen
Vaste gasten van Zeeland gezocht!

• Kooij Ship Operation B.V., Koelhuisdreef 1 te SintAnnaland;
• Maatschap De Rijke, Kadijk 24 te Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes,
zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

