EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 22 februari 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK8

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

DE COMMISSIES VERGADEREN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Ruimte op 5 maart:
• Voorstel om in te stemmen met financiering schuur begraafplaats Tholen.
• Voorstel om in te stemmen met de Visie Waterketen Zeeland.
• Ingekomen brief verkeersveiligheid bij scholen Tholen
Onderwerpen van de commissie Samenleving op 6 maart:
• Voorstel tot wijziging van de huisvesting van muziekvereniging Concordia en instemmen met de renovatie.
• Aanbieding rapport “toezicht en Handhaving kinderopvang, landelijke rapportage 2016.
Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 7 maart:
• Rapport Rekenkamercommissie inzake grondaankopen periode 2007-2017.
• Bestuurlijke samenwerking, vaststellen afwegingskader en vaststellen startnotitie / concept strategische
agenda.
• Antwoord op schriftelijke vraag fractie ABT inzake gemeentelijke medewerkers via uitzendbureau
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 aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Stavenisse – Stoofdijk 10: het herbouwen van een
woning (ontvangen op 8 februari 2018).
• Stavenisse – Dokter Zoetemanstraat 6: het bouwen van een garage (ontvangen op 9 februari
2018).

gemeente Tholen

woning (verzonden op 14 februari 2018).
• Tholen – Burgemeester Van Boeijenstraat 40: het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning (verzonden op 14 februari 2018).
• Tholen – Stevinweg 21: het bouwen van een bedrijfsgebouw (verzonden op 14 februari 2018).
• Tholen – Oesterdam 233: het bouwen van een recreatiewoning (verzonden op 16 februari 2018).
• Tholen – Burgemeester van Stapelestraat 18 t/m
26 (even): het bouwen van 5 woningen (verzonden
op 12 februari 2018).
• Tholen – Het Lint 72: het bouwen van een woning
met garage (verzonden op 13 februari 2018).
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Belastingaanslagen 2018
• Ongesorteerd afval niet meer welkom op de
milieustraat
• Verkiezingen en raadgevend referendum nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)

Zij hebben omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet – Stoofstraat 50: het verbouwen van
een woning (verzonden op 14 februari 2018).
• Sint Philipsland – Deensestraat 5: het bouwen
van een woning (verzonden op 14 februari 2018).
• Stavenisse – Kerkweg 2a: het vergroten van een

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 26 februari 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.

