EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 20 april 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK16

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 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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

OPROEP KRANSLEGGING
4 MEI HERDENKING

Op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april is het gemeentehuis gesloten. Donderdagavond 4 mei vervalt de avondopenstelling i.v.m. de Nationale Dodenherdenking.

Gemeente Tholen organiseert, in samenwerking met het 4 mei Comité, de officiële
4 mei herdenking in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort in Tholen. Wij
roepen inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen
op dit uiterlijk 27 april aan te geven via communicatie@tholen.nl of 14 0166. Wij
verwerken de aanmelding dan in de lijst met af te roepen namen. Uiteraard is het
ook mogelijk na de plechtigheid in stilte bloemen of een krans te leggen.

5 mei
Op vrijdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten. Via de website www.
tholen.nl kunt u bepaalde zaken zoals aanvraag uittreksel BRP, verhuizing regelen. Voor het aanvragen van een reisdocument/rijbewijs
en het doen van aangifte van een geboorte/overlijden kunt u maandag 8 mei vanaf 09.00 uur weer terecht.
Milieustraat
De milieustraat is gesloten op 27 april (Koningsdag). De overige dagen is de milieustraat normaal geopend.

gemeente Tholen
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

Mama Café met workshop EHBO 21 april
Reserveringen gymzaal en/of sportzaal seizoen 2017/2018
Waterschap geeft college Dijkveiligheid
Enquête verkeerssituatie Scherpenisse, Sint Philipsland, Stavenisse en OudVossemeer

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Hofstraat 23: het
bouwen van een schuur (ontvangen
op 5 april 2017)
• Oud-Vossemeer - Pr. WillemAlexanderstraat 27: het plaatsen
van een schutting (ontvangen op
11 april 2017)
• Scherpenisse - Goudenregenlaan:
het bouwen van een woning (ontvangen op 11 april 2017)
• Stavenisse - Julianastraat 13: het
bouwen van een woning (ontvangen
op 4 april 2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen ingevolge het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
ontvangen van:
• Vof Slagerij Slager, Lange Kruisweg
5 te Sint Philipsland;
• Auto Koese, Veilingweg 15 te SintAnnaland.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders geven
kennis van de terinzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan Paas-

dijkweg Poortvliet. Het plangebied ligt
in de uiterste zuidoosthoek van de
woonkern Poortvliet en omvat de bedrijfspercelen aan beide zijden van de
Paasdijkweg.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Openbare
Werken heeft een aanvraag voor het
verbreden van de inrit ontvangen voor
de woning Coentjesweg 12 te OudVossemeer. De aanvraag staat bekend
onder zaak 77510.
Kijk voor uitgebreide informatie over
inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

