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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 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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint-Annaland - Noordstraat / Suzannaweg: het
herinrichten van een kruispunt
(ontvangen op 7 juli 2017).
• Tholen - Zoekweg 4: het renoveren van een zwembad (diverse gebouwen)
(ontvangen op 10 juli 2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
meldingen ingevolge het Besluit algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
ontvangen van:
• Kouwen Oud IJzer & Metalen, Nijverheidsweg 19c
te Sint-Maartensdijk.

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6
juli 2017 het bestemmingsplan Kom Tholen, locatie Slachtveld-Kruittoren (planidentificatienummer:
NL.IMRO.0716.bpKruittorenTLN-VG01) en het bestemmingsplan Paasdijkweg Poortvliet (planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpPaasdijkwegPVIVG01) ongewijzigd vastgesteld. U kunt de stukken
online inzien op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 24 juli
2017 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes,
zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

Werkzaamheden Molenvlietsedijk
Inzameling ongebruikte medicatie
Voorspoedige verkoop bouwkavels Welgelegen
Thoolse Ondernemersprijzen

ZWERFDIEREN EN DIEREN IN NOOD
De gemeente heeft een wettelijke taak voor de opvang en zorg voor zwerfdieren en gevonden dieren
waarvan kan worden vermoed dat ze een eigenaar
hebben. Voor de eerste 14 dagen na vondst van een
dier heeft de gemeente een ‘bewaarplicht’. Omdat
een dier nu eenmaal geen voorwerp is werkt de gemeente samen met een deskundige instantie om ervoor te zorgen dat de dieren goed terecht komen. In
onze gemeente is een overeenkomst afgesloten met
de Elkie Stichting, welke onderdeel uitmaakt van Dieren Opvangcentrum Tholen (DOT), Roolandsedijk 2
te Tholen. De gevonden dieren, denk daarbij aan honden en katten, kunnen bij dit opvangcentrum worden
gebracht om verzorgd te worden. Als het gaat om
honden of katten die opgehaald moeten worden met
de dierenambulance, dan kan daarvoor rechtstreeks

contact worden opgenomen met DOT via telefoonnummer 0166-612027.
Als er een aanrijding heeft plaatsgehad met een hert,
ree, das, wild zwijn of vos of één van deze ‘wilde’
dieren gewond wordt aangetroffen, dan kan men contact opnemen met de politie.
Wie een gewonde vogel vindt, kan contact opnemen
met één van de twee opvangcentrums in de regio die
inheemse vogels opvangen. Dit zijn Vogelrevalidatiecentrum Zundert (telefoonnummer: 076-5974165) en
stichting vogel- en zoogdierenopvang Zeeland de Mikke te Middelburg (telefoonnummer: 0118-628288).
Bij de Mikke worden ook zoogdieren opgevangen.
Deze instanties rijden zelf niet om de dieren op te
halen. Men kan daar het gevonden (gewonde) dier
afgeven en dan nemen zij de zorg over.

