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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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE NIEUWS
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 29 december, is de receptie
vanaf 15.00 uur gesloten. Het ophalen
van producten zoals rijbewijzen en paspoorten etc. is dan niet mogelijk.
Op Nieuwjaarsdag is er geen gemeentelijke dienstverlening. Op 2 januari is
er ’s morgens een personeelsbijeen-

komst in het gemeentehuis. De gemeentelijke dienstverlening start die
dag om 11.00 uur.
Milieustraat
Op Nieuwjaarsdag is de milieustraat
gesloten. Voor de andere dagen gelden
de gebruikelijke openingstijden.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het college van burgemeester
houders, de gemeenteraad en
dewerkers van de gemeente
wensen u goede feestdagen
voorspoedig 2018.

en wetde meTholen
en een

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 2 januari 2018. Vanaf
19.30 uur bent u van harte welkom in
het atrium van ons gemeentehuis aan
Hof van Tholen 2 te Tholen.
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DIENSTVERLENING

AFVALINZAMELING
Voor de kernen Poortvliet, Oud-Vossemeer en
Tholen-stad Deel I gelden i.v.m. de feestdagen
aangepaste data voor het ophalen van het restafval (grijze container).
In Poortvliet en Oud-Vossemeer wordt het restafval zaterdag 30 december opgehaald (i.p.v. 26
december).
In Tholen-stad Deel I wordt het restafval woensdag 27 december opgehaald (i.p.v. 1 januari).
I.v.m. de kerstdagen wordt in de kernen waar
altijd op maandag plastic en drankenkartons
worden opgehaald, de ophaalronde verzet naar
zaterdag 23 december en in de kernen waar het
altijd op dinsdag wordt opgehaald, wordt de ophaalrond verzet naar zaterdag 30 december.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint-Maartensdijk – Koningin Julianastraat
7: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 18 december 2017)
• Tholen – Stevinweg: het bouwen van een
bedrijfsgebouwen (ontvangen op 20 december 2017)
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Scherpenisse – Molenweg 11: het bouwen

van een schuur (verzonden op 18 december 2017).
• Stavenisse – Spuihaven: het bekleden van
de haven ontvangst installatie (verzonden
op 19 december 2017).

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

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert woensdag 3 januari 2018 vanaf 13:00 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 voorover-

OP WWW.THOLEN.NL:
• Wijziging inzamelen afval
• Samen veilig het nieuwe jaar in
• Doe mee met Nieuwjaarsvegen

