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GEMEENTE THOLEN
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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
CONTROLE HONDENBELASTING
Vanaf week 34 begint Sabewa Zeeland met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Tholen. De controle vindt huis-aan-huis plaats. Een controleur komt bij
u aan de deur informeren of u een hond heeft. Indien niemand thuis is, is het mogelijk
dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van SaBeWa Zeeland uit. Zij zijn in het
bezit van een legitimatiebewijs.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting?
Neemt u dan contact op met SaBeWa Zeeland, telefoon: 088 - 9995800 of kijk op
www.sabewazeeland.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Hofstraat 21: het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde
van de kerk (ontvangen op 8 augustus
2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergun-

ningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer - Ring 23: het isoleren van
het dak (verzonden op 9 augustus 2018).
• Tholen - Kadijk 20a: het plaatsen van een
kleine windmolen (verzonden op 10 augustus 2018).
• Tholen - Oesterdam 3: het uitbreiden van
de afvalwaterzuiveringsinstallatie (verzonden op 6 augustus 2018).
• Tholen - Kreeftenstraat 24: het uitbreiden
van een woning (verzonden op 9 augustus
2018).

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 21 juni 2018 de toelichting van het
bestemmingsplan Welgelegen III, Tholen
nader aangevuld met 2 bijlagen. Het besluit volgt op de tussenuitspraak (kenmerk
201705008/1/R2) van 11 april 2018 van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna: de Afdeling) over
het vaststellingsbesluit daterend van 20
april 2017 over het bestemmingsplan Welgelegen III, Tholen.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Keetie van Oosten-Hage route onderdeel van De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse op 18 augustus
• Thoolse vrijwilligersavond op 14 september

