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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

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

• Stavenisse – Molendijk 52: het vergroten
van een woning (ontvangen op 19 januari
2018).
• Tholen – begraafplaats Prins Bernhardstraat: het vernieuwen en vergroten van
een berging (ontvangen op 18 januari
2018).

• Sint-Annaland – Molendijk 24: het verbouwen van een woning (ontvangen op 18 januari 2018).
• Sint-Maartensdijk – Hazenstraat 4: het kappen van 1 es (ontvangen op 22 januari 2018).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Tholen – Oesterdam 215, 217 en 219: het
bouwen van 3 recreatiewoningen (verzon-

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

den op 25 januari 2018).
• Tholen – Oesterdam 225, 227, 229 en
231: het bouwen van 4 recreatiewoningen
(verzonden op 25 januari 2018).
• Tholen – Oesterdam 203, 205, 207 en
209: het bouwen van 4 recreatiewoningen
(verzonden op 25 januari 2018).
• Tholen – Oesterdam 57, 73, 179 en 187:
het bouwen van 3 recreatiewoningen en 1
berging (verzonden op 25 januari 2018).
• Tholen – Oesterdam 43, 71, 181 en 201:
het bouwen van 3 recreatiewoningen en 1
berging (verzonden op 25 januari 2018).

• Tholen – Markt 6a: het gebruiken van de
verdieping t.b.v. een kantoor (verzonden
op 22 januari 2018).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Welgelegen IV te
Tholen. Het plangebied ligt ten noordwesten van het bedrijventerrein Welgelegen II te
Tholen.

BEKENDMAKING
12 DAGENREGELING 2018
Burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening is besloten voor 2018 dagen
aan te wijzen als dagen, ten behoeve van de
viering van collectieve festiviteiten binnen
horeca-, sport- en recreatie inrichtingen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommis-

sie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding
en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Aanvraagformulier snijden zeegroente
op te halen in het gemeentehuis van
dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari
• Start gratis opvoedcursus ‘Beter omgaan met Pubers’

