EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 17 augustus 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK33

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.

GEHEIMHOUDING VAN GEGEVENS
De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de Basisregistratie Personen (BRP, ook wel het bevolkingsregister genoemd) geregistreerd. Van iedere inwoner
is een elektronische persoonslijst aangelegd. Deze persoonslijst bevat alle belangrijke
persoonsgegevens en wijzigingen daarop, zoals naam, geboortedatum, adres, huwelijk,
kinderen en datum van overlijden. De gemeente houdt voor haar eigen inwoners de BRP
bij.
Gemeenten, overheidsorganen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen wisselen, indien nodig, gegevens uit via een beveiligd elektronisch netwerk. Als u niet wilt
dat uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, kunt u beperking van gegevensverstrekking vragen. Een verzoek tot geheimhouding van uw gegevens kunt u indienen
na het maken van een afspraak via www.tholen.nl. Meer informatie over dit onderwerp
vindt u bij het laatste nieuws op onze website.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Tholen – Veerweg 9: het realiseren van
een zorgboerderij (activiteit brandveilig
gebruik)
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,

verleend:
• Oud-Vossemeer - Hofstraat 23: het bouwen van een woning (verzonden op 7 augustus 2017);
• Scherpenisse - Gorishoeksedijk 27d: het
uitbreiden van een vakantiewoning (verzonden op 10 augustus 2017).

BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van

• het ontwerpwijzigingsplan Veerstraat 46
in Oud-Vossemeer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke
ordening, hebben vastgesteld:
• het wijzigingsplan Pilootweg 25/Zandweg
ong Stavenisse.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Geheimhouding gegevens
• Veiligheidsmonitor 2017 van start
• Werkzaamheden Broekseweg en Oude
Zeedijk

