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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 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.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse – Burgemeester Bouwensestraat 8: het
plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 9 maart
2017).
Zij hebben omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Oud-Vossemeer – Cornelis Frankenstraat 11a: het
plaatsen van een unit ten behoeve van een speeltuin
(verzonden op 9 maart 2017).

• Poortvliet – Zuidplantsoen 2a: het uitbreiden van een
bedrijfspand (verzonden op 8 maart 2017).
• Tholen – Schuttershof 9: het vergroten van een woning
(verzonden op 10 maart 2017).
• Tholen – Hertenkamp 3: het plaatsen van een toegangspoort (verzonden op 8 maart 2017).
• Tholen – Oudelandsepoort 5: het vergroten van een
woning (verzonden op 7 maart 2017).
Zij hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend
aan Vermeulen vof, gelegen Langeweg 56 te Sint Philipsland, voor het veranderen van de inrichting.

WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben meldingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
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lieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Van de Pol Bouw en Mark Totaalbouw, Voltstraat 11 te
Tholen;
• Perfect Gear Auto’s, Nijverheidsweg 5 te Sint Philipsland;
• Engelsman tegels, bouw & afbouw B.V., Welgelegen 2a
te Tholen;
• Welkoop Tholen, Welgelegen 2a te Tholen;
• Direkta, Klaverveld 17a te Oud-Vossemeer;
• Van Gorsel parket, Klaverveld 13 te Oud-Vossemeer;
• Zeevisserijbedrijf Johanna Cornelia, Slabbecoornweg
42 te Tholen;
• D.B. Europe Trading, Spastraat 15 te Sint-Annaland.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes,
zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep,
inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

TER INZAGELEGGING UITSLAG
VERKIEZING LEDEN 2E KAMER
Op grond van artikel N12, 1e lid van de Kieswet wordt
de door de burgemeester vastgestelde opgave N11 en
de processen-verbaal van de stembureaus N10 ter inzage gelegd op het gemeentehuis. De betreffende documenten liggen ter inzage van 17 maart 2017 tot en met
22 maart 2017. De inzage is mogelijk elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur. De ter inzage legging gebeurt onder toezicht van een ambtenaar. Het is niet toegestaan
om van de ter inzage liggende documenten een foto
en/of kopie te maken.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Denk mee over 12+ activiteiten in
de zomervakantie
• Basisregistratie Grootschalige
Topografie
• Start voorbereidingen nieuwe
gemeentegids
• Gemeente Tholen 100% afvalvrij?
Doe mee!
• Voorverkoop zwemabonnementen
• Onderhoudswerkzaamheden molen
De Nijverheid Sint-Maartensdijk

