EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 3 mei 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK18

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

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN
MILIEUSTRAAT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag 10 mei en vrijdag 11
mei.
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals: melding geboorte, melding overlijden, aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook
rijbewijzen en reisdocumenten kunnen gedeeltelijk digitaal aangevraagd
worden. Voor verdere vragen kunt u maandag 14 mei vanaf 09.00 uur
weer bij ons terecht.
Milieustraat
De milieustraat is gesloten op Hemelvaartsdag.
De overige dagen is de milieustraat normaal geopend. Houdt u rekening
met wachttijden?

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Schapenweg 13: het bouwen van
een loods (ontvangen op 22 april 2018).
• Poortvliet – Kadijk 1: het uitbreiden van de bestaande stal (ontvangen op 22 april 2018).
• Sint-Annaland – Bierensstraat 30: het kappen
van 1 treurwilg (ontvangen op 18 april 2018).
• Sint-Maartensdijk – Poppenoordweg/Eerste
Dijk : het aanleggen van natuurvriendelijke oever (ontvangen op 23 april 2018).
• Sint-Maartensdijk – Bloemenlaan 1: het (tijdelijk) plaatsen van een pinbox en het kappen
van een boom (ontvangen op 20 april 2018).

• Tholen – Ten Ankerweg 104a: het vergroten en
vernieuwen van een bijgebouw en het plaatsen van een schutting (ontvangen op 26 april
2018).
• Tholen – Zoekweg 2a en 2b: verlengen termijn
tijdelijke huisvesting (ontvangen op 19 april
2018).
Zij hebben aanvragen voor een omgevingsvergunning, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer – Burgemeester Versluijsstraat 14: het kappen van 4 bomen (verzonden op 24 april 2018).
• Oud-Vossemeer – Coentjesweg 40: het bouwen van een garage/berging aan de woning
(verzonden op 25 april 2018).
• Scherpenisse – Gorishoeksedijk 11: het plaat-

gemeente Tholen

sen van 2 dakkapellen (verzonden op 23 april
2018).
• Sint-Maartensdijk – Oostvest 13: het plaatsen van zonnepanelen (verzonden op 24 april
2018).

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
ontvangen van de Zeeuwse Reinigingsdienst
B.V., Nijverheidsweg 36 te Sint-Maartensdijk.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 7 mei
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

2018 vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar
en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

Programma 4 mei herdenking
Koninklijke onderscheiding aanvragen
Werkzaamheden Grindweg Tholen
Noodreparaties oude handelshaven Tholen

