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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.

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Scherpenisse – Margrietlaan 7: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende vergunning voor
het bouwen van een woning (ontvangen op 2
oktober 2017).
• Sint-Maartensdijk – Sportlaan 4: het bouwen van een overkapping (ontvangen op
3 oktober 2017).
• Tholen – Dalemsestraat 23: het bouwen van 6
garageboxen en 2 bergingen (ontvangen op 27
september 2017).
• Tholen – Veerweg 2: het bouwen van een loods
(ontvangen op 27 september 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,

reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Oud-Vossemeer – Patrijzenweg 37: het
vergroten van een garage (verzonden op
4 oktober 2017).
• Scherpenisse – Molenweg 38: het bouwen van een
woning (verzonden op 6 oktober 2017).

stemmingsplan: Woningbouw Deestraat. Het gebied is gelegen tussen de Deestraat, Burgemeet,
sportvelden en dorpsbos te Poortvliet.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW DEESTRAAT
POORTVLIET
Burgemeester en wethouders geven kennis van
de terinzagelegging van het voorontwerpbe-

DE COMMISSIES VERGADEREN

OP WWW.THOLEN.NL:

Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op
woensdag 25 oktober 2017:
• Voorstel geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de 1e begroting 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
•
Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2017.
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting
2018 en instemming met de meerjarenraming 20192021.
• Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging
voor het begrotingsjaar 2018.

• Verspreiding jodiumpillen
• Begraafplaats Scherpenisse
• Reiniging en inspectie riolering
Oud-Vossemeer

Commissievergaderingen en 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 en agenda’s op onze website

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

Zij hebben de volgende aanvraag voor het intrekken van een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint-Maartensdijk – Sportlaan 4: het bouwen
van een overkapping (verleend op 30 december 2016). (ontvangen op 2 oktober 2017)
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DIENSTVERLENING

COMMUNICATIEONDERZOEK
GEMEENTE THOLEN
De komende weken onderzoekt de gemeente Tholen hoe o.a.
de gemeentelijke rubriek Tholenderwijs wordt gewaardeerd
door de inwoners van de gemeente. Hiervoor roepen we uw
hulp in!
Wie mee wil werken aan het onderzoek kan een enquête invullen via social media van de gemeente Tholen, of een e-mail
sturen naar sfl@tholen.nl.
De enquête is ook te vinden op de homepage van onze website. Voor wie de enquête liever op papier thuisgestuurd krijgt,
bestaat de mogelijkheid om te bellen naar het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer 14 0166.
Ook kan men de papieren versie aan de balie van het gemeentehuis opvragen. De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

