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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.

DE COMMISSIES VERGADEREN
Onderwerpen van de gecombineerde commissie Ruimte, Samenleving en Bestuurszaken op 11 april:
•	
Voorstel tot wijziging landgoed de
Pluimpot
•	
Voorstel om kennis te nemen van de
bevindingen uit de rechtmatigheidscontrole 2017 en deze te bekrachtigen
•	Voorstel tot onderschrijving VZG-richtlijnen voor het opstellen van de begroting
2019 voor gemeenschappelijke regelingen
• Collegejaarprogramma 2018
•	Ingekomen brief Ministerie van BZK inzake bewustzijn digitale informatiebeveiliging
•	
Aangenomen motie gemeente Middelburg inzake overstaptijden station Roosendaal
•	Ingekomen brief inzake Project Samen
Doen

Commissievergaderingen vinden plaats
in de raadzaal van het gemeentehuis te
Tholen. De vergaderingen zijn openbaar, u
bent welkom vanaf 19.30 uur. Kijk voor uitgebreide informatie en agenda’s op onze
website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
en referendum 2018
• ZRD introduceert Afval-app
• Voorverkoop zwembadabonnementen
• Reservering gymzaal/sportzaal
2018/2019

gemeente Tholen

29MRT

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 40: het
bouwen van een garage/berging aan de
woning (ontvangen op 19 maart 2018).
• Oud-Vossemeer – Burgemeester Versluijsstraat 14: het kappen van 4 bomen (ontvangen op 16 maart 2018).
• Poortvliet – Lange Zandweg 6: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 6 februari 2018).
• Scherpenisse – Gorishoeksedijk 27f: het
bouwen van een recreatiewoning (ontvangen op 18 maart 2018).
• Scherpenisse – Gorishoeksedijk 11: het
plaatsen van 3 dakkapellen (ontvangen op
14 maart 2018).
• Sint Philipsland – Kwekerijweg 8: het ver-

bouwen en vergroten van een bedrijfspand
(ontvangen op 20 maart 2018).
• Tholen – Broeksedijk 1: het (her)bouwen
van een werktuigenberging (ontvangen op
19 maart 2018).
Zij hebben omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Sint-Maartensdijk – Jacoba van Beierenstraat 13 t/m 27 (oneven): het bouwen
van 8 woningen (verzonden op 19 maart
2018).
• Sint-Maartensdijk – Weelweg 6: het
bouwen van een woning (verzonden op
16 maart 2018).
• Stavenisse – Kerkstraat 28 G01: het vernieuwen van twee bergingen/garages (verzonden op 19 maart 2018).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 30 maart en
maandag 2 april gesloten. Dinsdag 3 april zijn wij weer open.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Vrijdag 30 maart		
Zaterdag 31 maart
Maandag 2 april		

Normaal geopend
Normaal geopend
Gesloten

De milieustraat verwacht 30 en 31 maart veel bezoekers. Houdt u rekening met wachttijden?

