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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

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Ruimte op 25 maart:
• Voorstel om de startnotitie - plan van aanpak woonwagenlocatie Oudelandsedijk te Tholen vast te stellen en hiervoor
een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen door middel van een begrotingswijziging ten laste van de post onvoorzien.
• Discussienotitie duurzame energiebalans.

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Samenleving op 26 maart:
• Voorstel tot vaststelling 1e begrotingswijziging 2019 van de GGD Zeeland betreffende het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
• Voorstel om Zwembad Haestinge te Sint-Maartensdijk te renoveren na zwemseizoen 2020 en de extra benodigde
exploitatielasten van € 129.160 per jaar vanaf 2021 mee te nemen bij de integrale afweging tijdens de behandeling
van de Kadernota 2020.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 27 maart:
• Voorstel om de VZG richtlijnen voor de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de
Zeeuwse gemeenten deelnemen, te onderschrijven.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Tholen 2019.
• Voorstel om kennis te nemen van de bevindingen uit de rechtmatigheidscontrole 2018 en de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2018 gezien de aard en omvang alsnog te bekrachtigen.
Commissievergaderingen 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.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse – Weststraat 1: het renoveren en vergroten van een bijgebouw (ontvangen op 4 maart
2019).
• Sint Philipsland – Sluisweg 8: het bouwen van een
woning met bijgebouw (ontvangen op 5 maart
2019).
• Sint-Annaland – Kerkeblokstraat 10: het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel (ontvangen op 6 maart 2019).
• Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 21: het bouwen
van een garage/berging (ontvangen op 3 maart
2019).
• Sint-Maartensdijk – ter hoogte van de Eerste
Dijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (ontvangen op 6 maart 2019).
• Tholen – tussen Oudelandsedijk en Meanderlaan: het aanleggen van een natuurvriendelijke
oever (ontvangen op 6 maart 2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Scherpenisse – Platteweg 13a: het bouwen van

een berging/schuur (verzonden op 8 maart
2019).
• Sint-Annaland – Hoenderweg 27: het uitbreiden/verbouwen van een woning (verzonden op
4 maart 2019).
• Tholen – Contr’ Escarpe 11: het verbouwen en
vergroten van een bedrijfspand en bedrijfswoning + het realiseren van een lunchrestaurant
(verzonden op 6 maart 2019).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders hebben een melding
ingevolge artikel 4, lid 3 van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval ontvangen van Sagro
Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Heinkenszandseweg 22 te “s-Heerenhoek voor de inzet van
een mobiele puinbreekinstallatie op het werk aan
de Paasdijkweg 1a te Poortvliet.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de gemeenteraad het bestemmingsplan Kerkweg
Stavenisse - Nieuweweg Poortvliet ongewijzigd
heeft vastgesteld. Het plangebied is een perceel
aan de Kerkweg te Stavenisse (kadastraal bekend
Sectie G, nummer 564) en een perceel aan de
Nieuweweg 4 te Poortvliet.
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DIENSTVERLENING

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de gemeenteraad het bestemmingsplan Woningverplaatsing Provincialeweg gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied is perceel Provincialeweg
66 en een perceel ten noorden van Provincialeweg
56 te Sint-Maartensdijk (kadastraal bekend sectie
K, nummer 751).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en
beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op
onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Baggerwerkzaamheden waterschap in Anna
Jacobapolder en Sluis
• Voorverkoop zwembadabonnementen 2019
• Verkiezingen 2019
• Akse Media gestart met verkoop advertenties gemeentegids

