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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

OPROEP KRANSLEGGING TIJDENS DE 4 MEI HERDENKING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op 4 mei 2019 vindt de jaarlijkse 4 mei herdenking plaats in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort
in Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te
wonen. Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Geïnteresseerden kunnen zich weer aanmelden.

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

Aanmelden
Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar communicatie@tholen.nl, t.a.v.
mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 14 0166. Wij
verzoeken u vriendelijk uiterlijk 29 april 2019 uw gegevens door te geven.
Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.

• Poortvliet - Stoofstraat 48: het verbouwen van een
schuur tot dagbesteding (ontvangen op 1 april
2019).
• Scherpenisse - Westkerke 11: het plaatsen van een
afvoerpijp (ontvangen op 1 april 2019).
• Sint-Annaland - Suzannaweg 42: het plaatsen van
dakkapellen (ontvangen op 2 april 2019).
• Sint-Annaland - Hoenderweg 8: het verbouwen van
een woning (ontvangen op 3 april 2019).
• Sint-Maartensdijk - Bleekveldweg 2: het bouwen
van een overkapping (ontvangen op 4 april 2019).
• Tholen - Grindweg 30: het vergroten van een woning (ontvangen op 4 april 2019).
• Tholen - Snelliusweg - Lorentzweg: het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen op 2 april
2019).
• Tholen - Regentessestraat 51: het stucadoren van
de zijgevel (ontvangen op 2 april 2019).

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 19 april en 22 april gesloten.
23 april zijn we weer open.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Vrijdag 19 april
Zaterdag 20 april
Maandag 22 april

Normaal geopend
Normaal geopend
Gesloten

De milieustraat verwacht 19 en 20 april veel bezoekers. Houdt u rekening met wachttijden?

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet - Hogeweg 1a: het vernieuwen van een
berging (verzonden op 2 april 2019).
• Sint-Annaland - Zeilkast 5: het bouwen van een
woning (verzonden op 4 april 2019).
• Sint-Annaland - Bierensstraat 62: het plaatsen van
een dakkapel (verzonden op 1 april 2019).
• Tholen - plantsoen tegenover Rosmolen 2 t/m 8:
het plaatsen van 5 palen met daaraan bevestigd
bijenhotels (verzonden op 2 april 2019).
• Tholen - Garnalenstraat 80: het plaatsen van een
dakkapel (verzonden op 3 april 2019).
• Tholen - Parksingel: het aanbrengen van een drijvende steiger in het water van de Veste (verzonden
op 2 april 2019).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
melding ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van VOF J.M. de Rijke, Oudelandseweg 4 te
Sint-Annaland.
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DIENSTVERLENING

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert donderdag 18 april
2019 vanaf 13:00 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf de dinsdag voorafgaand aan
de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14 0166).
De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Militaire oefening van 15 t/m 19 april
• Straatvoetbaltoernooi Sint-Maartensdijk
24 april
• Voorverkoop zwembadabonnementen 2019
• 4 mei herdenking 2019

