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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 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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

GEMEENTE NIEUWS
OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 15 MAART 2017
De stempassen worden dinsdag 21 februari 2017 bezorgd bij alle inwoners in de gemeente
Tholen die 18 jaar of ouder zijn.
Stempas niet ontvangen/kwijt
Wanneer u geen stempas ontvangen heeft of u bent uw stempas kwijt, kunt u een vervangende stempas aanvragen. De uiterste ontvangstdatum voor de schriftelijke verzoeken is
vrijdag 10 maart 2017. Schriftelijke verzoeken kunnen gemaild worden naar verkiezingen@tholen.nl.
Daarna kan men nog persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis komen om een nieuwe
stempas aan te vragen. Dit kan tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur. Als men hierna
komt kan men helaas geen vervangende stempas aanvragen en dus niet meer stemmen.
Geldige legitimatie
Om te kunnen stemmen moet u een stempas en (een kopie of foto van) een identiteitsdocument overleggen. Nederlandse identiteitsdocumenten zijn: paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Kiezers kunnen zich in het stemlokaal identificeren met een identiteitsbewijs dat op de dag van de stemming maximaal vijf jaar is verlopen (geldig tot 15 maart
2012). U kunt zich niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bedrijfspas, collegekaart, bankpas of zwemabonnement.
Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan vóór vrijdag 10 maart 2017 schriftelijk
een kiezerspas aan bij uw gemeente. Tot dinsdag 14 maart 2017, 12:00 uur kan dit persoonlijk aan de balie. Schriftelijke verzoeken kunnen gemaild worden naar verkiezingen@
tholen.nl.
Kan iemand anders voor mij stemmen?
Ja, dit kan op twee manieren:
1. Onderhandse volmacht.
U kunt een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer
en gemachtigde moeten beiden hun handtekening zetten op de stempas of kiezerspas. De

stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie of foto van) het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Het
identiteitsbewijs van de volmachtgever mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar
verlopen zijn (geldig tot 15 maart 2012).
2. Volmachtbewijs
Een schriftelijke volmacht aanvragen kan ook. Het voordeel is dat men geen legitimatie
hoeft te overleggen als er met een schriftelijke volmacht gestemd wordt. Het aanvragen van
een volmachtbewijs kan tot en met vrijdag 10 maart 2017. Het formulier voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht is te vinden op www.tholen.nl. U kunt dit ook ophalen bij
de balie van het gemeentehuis.
Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?
De stembureaus zijn op woensdag 15 maart 2017 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Adressen van de stembureaus
Naam
1 Verenigingsgebouw De Wingerd
2 Woonzorgcentrum Dalemhof
3 Gemeenschapscentrum Meulvliet
* 4 Zalencentrum Ger. Gemeente
5 Dorpshuis ‘t Ouwe Raed’uus
* 6 Dorpshuis Sassegrave
* 7 Gemeenschapscentrum Haestinge
* 8 Zorgcentrum Maartenshof
9 Dorpshuis De Stove
*10Zorgcentrum De Schutse
11Gemeenschapscentrum Wellevaete
*12Dorpshuis De Vossenkuil
13Dorpshuis De Wimpel
14Dorpshuis Ons Dorpshuis

Adres
Nieuwepad 1
Dalemhof 1
Zoekweg 8
Ds. G.H.Kerstenstraat 2
Achterstraat 26
Laban Deurloostraat 19f
Sportlaan 2d
Maartenshof 8
Voorstraat 42
F.M. Boogaardweg 10
Hoenderweg 133
Bou Kooijmanstraat 48
Eendrachtstraat 52
Langeweg 7

De stemlokalen met * zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Postcode
4691 BP
4691 ZC
4691 HT
4691 DS
4693 BV
4694 BP
4695 BA
4695 HV
4696 BK
4697 GM
4697 BJ
4698 AM
4675 CS
4675 RJ

Plaats
Tholen
Tholen
Tholen
Tholen
Poortvliet
Scherpenisse
Sint-Maartensdijk
Sint-Maartensdijk
Stavenisse
Sint-Annaland
Sint-Annaland
Oud-Vossemeer
Sint Philipsland
Anna Jacobapolder

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Tholen – Oudelandsepoort 5: het vergroten van een woning (ontvangen op 24 januari 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Scherpenisse – Lage Markt 3: het maken
van een doorbraak tussen 2 woningen
(verzonden op 23 januari 2017).
• Tholen – Curieweg 3: het vergroten van
een bedrijfsgebouw (verzonden op 26 januari 2017).

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

NLdoet op 10 en 11 maart
Aanvraagformulier snijden van zeegroenten
Wijziging inzamelen afval
Militaire oefening

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning,
uitgebreide voorbereidingsprocedure, geweigerd:
• Sint-Maartensdijk - Oude Sint-Annalandseweg 1: het verwijderen van de dakbedekking van een schuur (rijksmonument)

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) ontvangen:
• Royal Dutch Seafood B.V., Stevinweg 6 te
Tholen.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

