EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 29 juni 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK26

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

DINSDAG 4 JULI GEEN
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VANAF 12.00 UUR

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

In verband met een organisatiedag is er op dinsdag
4 juli aanstaande vanaf 12.00 uur geen gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentehuis is dan gesloten. De Rabobank en bibliotheek zijn wel bereikbaar.
Ook de werkplaats in Sint-Maartensdijk is vanaf
12.00 uur gesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De milieustraat is normaal geopend.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Veerstraat (tegenover nummer 5):
het bouwen van een woning (ontvangen op 13 juni
2017).
• Poortvliet – naast Burgemeet 1: het kappen van 1
sierpeer (ontvangen op 12 juni 2017).
• Poortvliet – Deestraat (langs parkeerterrein sportpark): het kappen van 6 wilgen (ontvangen op 12 juni
2017).
• Poortvliet – achter Burgemeester van Doornstraat 8:
het kappen van 1 meidoorn (ontvangen op 12 juni
2017).
• Sint Philipsland – naast Schelpkreekstraat 5: het
kappen van 2 iepen (ontvangen op 12 juni 2017).
• Sint-Annaland – naast Tienhoven 33: het kappen
van 1 lijsterbes (ontvangen op 12 juni 2017).

• Sint-Maartensdijk – op sportpark Haestinge: het
kappen van 59 populieren (ontvangen op 12 juni
2017).
• Sint-Maartensdijk – naast Achter ’t Bos 14: het kappen van 4 robinia’s (ontvangen op 12 juni 2017).
• Tholen – Stevinweg 8: het bouwen van een bedrijfsgebouw (ontvangen op 12 juni 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Oud-Vossemeer – Marehoekstraat 39: het plaatsen
van een dakkapel (verzonden op 22 juni 2017).
• Scherpenisse – Goudenregenlaan 3: het bouwen
van een woning (verzonden op 22 juni 2017).
• Scherpenisse – Kerkstraat 23: het bouwen van een
schuur (verzonden op 19 juni 2017).
• Sint Philipsland – Lageweg 7: het renoveren van het
dak en maken overstek bedrijfsloods (verzonden op
20 juni 2017).
• Sint-Annaland – Klipper 31: het bouwen van een
tuinhuis (verzonden op 20 juni 2017).
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• Tholen – Mosselhoekseweg 5a: het renoveren van
een bijgebouw (verzonden op 22 juni 2017).
• Tholen – Stevinweg 23: het vergroten van een bedrijfspand met een verdieping (verzonden op 21 juni
2017).
• Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat 18 : het
bouwen van een woning (verzonden op 22 juni
2017).
• Tholen – Molenvlietsestraat 58: het wijzigen van de
voorgevel (verzonden op 22 juni 2017).

WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Café Sannies, Haven 2 te Sint-Maartensdijk;
• Coöperatieve Vereniging Oud-Kempen, Buurtweg 3
te Stavenisse;
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DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen
van start
• Sirenetest 3 juli 2017
• Werkzaamheden Molenvlietsedijk Tholen
• Extra avondopenstelling
• Mamacafé breidt uit!
• Waarschuwing voor schelpdierrapers
•
•
•
•

Kantine Oud-Kempen, Buurtweg 3 te Stavenisse;
Bar Eetcafé Het Keeten, Keetenweg 6 te Stavenisse;
Pit Point, Verbindingsweg 9 te Sint-Maartensdijk;
F.T. Products, Nijverheidsweg 19b te Sint-Maartensdijk.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
Onderwerpen van de Raadsvergadering op 13 juli 2017:
• Jaarverslag en jaarrekening Gemeente Tholen 2016
• Kadernota 2018 Gemeente Tholen
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.

