EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 7 februari 2019

GEMEENTE THOLEN

WEEK6

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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de raadsvergadering op 21 februari 2019 om 19:30 uur:
• Voorstel om: het college toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT
WBW ten behoeve van de toetreding van openbaar lichaam “Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant”, en geen wensen en bedenkingen kenbaar te
maken tegen het sluiten van de Meerpartijenovereenkomst “Overeenkomst tot beperking van de financiële
aansprakelijkheid van Werkplein Hart van West-Brabant”.
• Voorstel om:
1. Ingediende zienswijze ontvankelijk en deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan “Woningverplaatsing Provincialeweg” gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
• Voorstel om:
1. het bestemmingsplan “Kerkweg Stavenisse – Nieuweweg Poortvliet” ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
• Initiatiefvoorstel fractie PVV inzake referendum winkelopenstelling op zondag.
Gemeenteraadsvergaderingen 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 op onze website.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Tholen – Vrouwendijk 5: het uitbreiden van een
schuur (legalisatie) (ontvangen op 31 januari
2019).
• Tholen – Oesterdam 211, 221 en 237: het bouwen
van 3 vrijstaande bergingen (ontvangen op 31 januari 2019).
• Tholen – nabij Waterrijk Oesterdam: het aanleggen van 3 vogeleilanden (ontvangen op 30 januari
2019).
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet – Strijensepad 1: het bouwen van een woning (verzonden op 1 februari 2019).

• Scherpenisse -– Kerkstraat 26: het bouwen van een
bijgebouw (verzonden op 29 januari 2019).
• Scherpenisse – Scaldisstraat 12: het plaatsen van
een dakkapel (verzonden op 28 januari 2019).
• Tholen – Molenvlietsedijk 8: het vergroten van een
garage-berging (verzonden op 30 januari 2019).

BEKENDMAKING
BESTEMMINGSPLAN
MASTERPLAN THOLEN
Het college van burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan
Masterplan Tholen ongewijzigd heeft vastgesteld.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 11 februari 2019 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van
Tholen.
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DIENSTVERLENING

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes,
zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Evenementenkalender februari
• Huis-aan-huis inzameling oud papier vanaf
februari op donderdag
• Formulier zeegroente af te halen
vanaf 12 februari

