EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 20 juni 2019

GEMEENTE THOLEN

WEEK25

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
DINSDAG 25 JUNI 2019
WIJZIGING
GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING
In verband met een organisatiemiddag
is er op dinsdag 25 juni aanstaande vanaf 12.00 uur geen gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentehuis is dan gesloten. De Rabobank en bibliotheek zijn
gewoon bereikbaar. Ook de gemeentewerkplaats in Sint-Maartensdijk is vanaf
12.00 uur gesloten. Wij vragen hiervoor
uw begrip. De milieustraat is normaal
geopend

DE GEMEENTERAAD
VERGADERT
Onderwerpen van de raadsvergadering
op 4 juli 2019, aanvang 14.00 uur:
• Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van
de Gemeente Tholen.
• Voorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 voor de Gemeente Tholen.
Gemeenteraadsvergaderingen
vinden
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. De vergaderingen zijn
openbaar, u bent welkom vanaf 14.00
uur. Kijk voor uitgebreide informatie op
onze website.

20JUNI

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Kalfdamseweg 5: het bouwen
van een woning (ontvangen op 7 juni 2019)
• Sint Philipsland – Langeweg 3: het uitbreiden van een bedrijfsruimte (ontvangen op
12 juni 2019)
• Sint-Annaland – Kromsteven: het bouwen
van een 2 onder 1 kapwoning (ontvangen
op 11 juni 2019)
• Sint-Maartensdijk – Nijverheidsweg 2:
het uitbreiden van een loods (ontvangen
op 8 juni 2019)

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Sint-Maartensdijk – Nijverheidsweg 6: het
plaatsen van tijdelijke portocabins (verzonden op 14 juni 2019).
• Tholen – Kaaij 2: het verbouwen van een
pand t.b.v. hotel met restaurant (verzonden op 14 juni 2019).
• Tholen – Polderstraat 15: het vergroten
van de verdieping woning (verzonden op
14 juni 2019).
• Tholen – Schansdijk 1: het plaatsen van
een dakkapel (verzonden op 11 juni
2019).
• Tholen – Ambachtsweg 6 en 8: het bekleden van de voorgevel loods (verzonden op
12 juni 2019).

• Tholen – Slachtveld 3: het uitbreiden van
een garage (verzonden op 11 juni 2019).
• Tholen – Oesterdam 3: het aanleggen van
insteekhavens en strekdammen (verzonden op 11 juni 2019).

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

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 1 juli en 15 juli om 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf
donderdag voorafgaand aan de vergadering
in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Vergunningen en Handhaving (telefoon nummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar.
De behandeling van de vooroverlegplannen

OP WWW.THOLEN.NL:
• Carrière werken over de grens
• Informatieplicht energiebesparing
bedrijven
• Kavel Welgelegen naar Zwalua
Transport

