EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 27 april 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK17

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april is het gemeentehuis gesloten. Donderdagavond 4 mei vervalt de avondopenstelling i.v.m. de Nationale Dodenherdenking.
5 mei
Op vrijdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten. Via de website www.
tholen.nl kunt u bepaalde zaken zoals aanvraag uittreksel BRP, verhuizing regelen. Voor het aanvragen van een reisdocument/rijbewijs
en het doen van aangifte van een geboorte/overlijden kunt u maandag 8 mei vanaf 09.00 uur weer terecht.
Milieustraat
De milieustraat is gesloten op 27 april (Koningsdag). De overige dagen is de milieustraat normaal geopend.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 45 t/m 51a: het
wijzigen van een woongebouw (ontvangen op
21 april 2017).
• Scherpenisse – Kerkstraat 23: het bouwen van
een schuur (ontvangen op 13 april 2017).
• Tholen – Contr’ Escarpe 13: het realiseren van
een pop-up restaurant (verlenging termijn) (ontvangen op 20 april 2017).
• Tholen – Voorerf 2: het vergroten van de achteruitbouw aan de woning (ontvangen op 14 april
2017).
• Tholen – Oranjerie 43: het vergroten van een woning (ontvangen op 14 april 2017).
• Tholen – Zoekweg / Molenvlietsedijk: het herin-

richten van een kruispunt (ontvangen op 13 april
2017).
• Tholen – Venkelstraat 8: het uitvoeren van
grondwerkzaamheden (bodemsanering en verleggen riolering) (ontvangen op 13 april 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Oud-Vossemeer – Kalisbuurt 66: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 20 april 2017).
• Stavenisse – Buurtweg 221: het uitbreiden van
een recreatiewoning (verzonden op 21 april
2017).
• Tholen – Lorentzweg 8: het vergroten van een
bedrijfsloods (verzonden op 19 april 2017).

WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de melding

gemeente Tholen

ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van Landbouwbedrijf Versluijs-Pons vof, Gorishoeksedijk 23 te Scherpenisse.

BEKENDMAKING

27APR

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Oproep kranslegging 4 mei
herdenking
• Openingstijden inzamelcontainer
oud papier Oud-Vossemeer verruimd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de concept begroting 2018 van de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland ingevolge artikel 81,
tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke
Regeling RUD Zeeland voor een ieder ter inzage
ligt.

• Oude Thoolse transportakten online

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar
en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

• Enquête verkeerssituatie Scherpenisse, Sint Philipsland, Stavenisse
en Oud-Vossemeer

• Aanvragen Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds verlengen
• Reserveringen gymzaal en/of sportzaal seizoen 2017/2018
• Waterschap geeft college Dijkveiligheid 10 mei in Tholen

