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Donderdag 13 december 2018

GEMEENTE THOLEN
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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

OPENINGSTIJDEN RONDOM DE FEESTDAGEN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

De feestdagen staan weer voor de deur. In deze periode heeft de gemeente Tholen aangepaste openingstijden.
Rondom kerst
Maandag 24 december is er geen gemeentelijke dienstverlening. Wel is het gemeentehuis van 08.00 tot
16.30 geopend voor bezoekers van Bieb in de Buurt en de Rabobank. Dinsdag 25 en woensdag 26 december, Eerste en Tweede Kerstdag, is het gemeentehuis gesloten. Donderdagavond 27 december is er geen
gemeentelijke dienstverlening. Bieb in de Buurt en de Rabobank zijn deze avond wel geopend.
Rondom de jaarwisseling
Maandag 31 december, op Oudjaarsdag, is er geen gemeentelijke dienstverlening. Wel is het gemeentehuis
van 08.00 tot 16.30 geopend voor bezoekers van Bieb in de Buurt en de Rabobank. Dinsdag 1 januari, op
Nieuwjaarsdag, is het gemeentehuis gesloten.
Op woensdag 2 januari is er ’s morgens een personeelsbijeenkomst in het gemeentehuis. De gemeentelijke
dienstverlening start die dag om 12.30 uur. Er is dan vrije inloop tot 16.30 uur. Bieb in de Buurt en de Rabobank zijn deze dag vanaf 09.00 uur geopend.
Milieustraat
Maandag 24 en maandag 31 december is de milieustraat geopend tot 15.00 uur. Dinsdag 25 en woensdag
26 december, Eerste en Tweede Kerstdag, is de milieustraat gesloten. Ook op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is de milieustraat gesloten. Het kan in de kerstvakantie druk zijn op de milieustraat. Houdt u rekening
met wat langere wachttijden?

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor
een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Schapenweg 3: het bouwen van een woning (ontvangen op 4 december 2018).
• Poortvliet – Postweg 21: het bouwen van een mestsilo (ontvangen op 30 november 2018).
• Sint-Annaland – Langeweg 2: het bouwen van een
berging (ontvangen op 5 december 2018).
• Tholen – Stevinweg 19: het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen op 3 december 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Sint-Annaland – Hoenderweg 47: het bouwen van
een berging (verzonden op 4 december 2018).
• Sint-Maartensdijk – Markt 11, 11a, 12, 12a, 13,
13a, 14, 15, 16, 17 : het verbouwen van een pand
tot woningen en commerciële ruimten (verzonden
op 5 december 2018).
• Sint-Maartensdijk – Markt 21: het bouwen van een

dakopbouw (verzonden op 3 december 2018).
• Stavenisse – Poststraat 58 : het bouwen van een
woning (verzonden op 7 december 2018).
• Tholen – Schelde-Rijnweg 90: het uitbreiden van
een woning (verzonden op 3 december 2018).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
melding ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen:
• Landbouw- en Loonbedrijf J.J. de Wilde, Gatweg 4
te Scherpenisse.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan
Scholen Sint-Maartensdijk, gelegen tussen de Oosterscheldestraat, Westvest, Achter ’t Bos, Zonnebloemstraat en de Vier-Meistraat te Sint-Maartensdijk.
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DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Welstandscommissie
maandag 17 december 2018
• 14 december vanaf 15.00 uur
geen uitgifte documenten

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 17 december 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.

