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Donderdag 13 juli 2017

GEMEENTE THOLEN
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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.

gemeente Tholen

13JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2017

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse – Gorishoeksedijk 27d: het
uitbreiden van een vakantiewoning (ontvangen op 22 juni 2017).
• Sint Philipsland – Kerkring 2: het kappen
van een es (ontvangen op 26 juni 2017).

• Sint-Annaland – Suzannaweg 24: het verbouwen van een woning (ontvangen op 14
juni 2017).
• Sint-Annaland – Havenplein 19: het realiseren van twee hotelkamerappartementen (ontvangen op 5 juli 2017).
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 94: het
bouwen van een chalet (ontvangen op 30
juni 2017).
• Tholen – diverse locaties: het aanleggen
van een natuurvriendelijke oever (ontvan-

gen op 22 juni 2017).
• Tholen – Ten Ankerweg 108: het plaatsen
van een tijdelijke woonunit (ontvangen op
25 juni 2017).
• Tholen – Boomdijk 5: het vernieuwen van
het dak + het plaatsen van dakkapellen
en een overkapping (ontvangen op 4 juli
2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Maatschap Burgers, Schoondorpseweg 6
te Poortvliet;
• Veraart Agri B.V., Langeweg 3 te Oud-Vossemeer.

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 besloten de bodemkwaliteitskaart gemeente
Tholen te verlengen.

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Werkzaamheden Molenvlietsedijk
Tholen
• Extra avondopenstelling
• Start duofiets-pool in Oud-Vossemeer

