EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 8 november 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK45

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 Tholen

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Tholen – Watermolen 4: het uitbreiden van
een woning en plaatsen duivenhok (ontvangen op 31 oktober 2018).
• Tholen – Snelliusweg 9: het maken van
een kantoorindeling in een bedrijfsgebouw (ontvangen op 29 oktober 2018).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Scherpenisse – Hartogsweg 16: het bouwen van een woning (verzonden op 2 november 2018).
• Sint Philipsland – Kwekerijweg 1: het herbouwen van een bedrijfsruimte (verzonden op 1 november 2018).
• Sint-Annaland – Kromsteven 8: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het bouwen van een 2 onder

•

•

•

•

1 kapwoning (verzonden op 29 oktober
2018).
Sint-Annaland – Tienhoven 18: het wijzigen van de gevels (verzonden op 1 november 2018).
Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg 5:
het uitbreiden van een loods (verzonden
op 2 november 2018).
Tholen – Prinses Beatrixstraat 13: het
bouwen van een aanbouw aan de woning
(verzonden op 26 oktober 2018).
Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat
46: het plaatsen van een dakkapel (verzonden op 31 oktober 2018).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg te Stavenisse en
Nieuweweg te Poortvliet.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
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Militaire oefening in de gemeente Tholen
Workshop Participatieverklaring
Geen uitgifte reisdocumenten en rijbewijzen op 9 november na 15.00 uur
Een kapotte lantaarnpaal meldt u snel op ovstoringzeeland.nl
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