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Donderdag 20 december 2018

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 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
OPENINGSTIJDEN RONDOM DE FEESTDAGEN
De feestdagen staan weer voor de deur. In deze periode heeft de gemeente Tholen aangepaste openingstijden.
Rondom kerst
Maandag 24 december is er geen gemeentelijke dienstverlening. Wel is het gemeentehuis van 08.00 tot 16.30 geopend voor bezoekers van Bieb in de Buurt
en de Rabobank. Dinsdag 25 en woensdag 26 december, Eerste en Tweede
Kerstdag, is het gemeentehuis gesloten. Donderdagavond 27 december is er
geen gemeentelijke dienstverlening. Bieb in de Buurt en de Rabobank zijn deze
avond wel geopend.
Rondom de jaarwisseling
Maandag 31 december, op Oudjaarsdag, is er geen gemeentelijke dienstverlening. Wel is het gemeentehuis van 08.00 tot 16.30 geopend voor bezoekers van
Bieb in de Buurt en de Rabobank. Dinsdag 1 januari, op Nieuwjaarsdag, is het
gemeentehuis gesloten.
Op woensdag 2 januari is er ’s morgens een personeelsbijeenkomst in het gemeentehuis. De gemeentelijke dienstverlening start die dag om 12.30 uur. Bieb
in de Buurt en de Rabobank zijn deze dag vanaf 09.00 uur geopend.
Milieustraat
Maandag 24 en maandag 31 december is de milieustraat geopend tot 15.00
uur. Dinsdag 25 en woensdag 26 december, Eerste en Tweede Kerstdag, is de
milieustraat gesloten. Ook op dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is de milieustraat gesloten. Het kan in de kerstvakantie druk zijn op de milieustraat. Houdt
u rekening met wat langere wachttijden?
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
GEWIJZIGDE OPHAALRONDES RESTAFVAL
EN PAPIER RONDOM DE FEESTDAGEN
Rondom de feestdagen zijn er gewijzigde inzameldata voor afval en grondstoffen. Zorgt u dat het restafval en het plastic uiterlijk 07.30 uur aan de weg
staat? De ZRD-wagen kan eerder komen dan u gewend bent.
Restafval
• Oud-Vossemeer: De restafval-inzameling (grijze bak) op dinsdag 25 december 2018 vervalt. Deze ronde wordt gereden op zaterdag 22 december 2018.
• Poortvliet: De restafval-inzameling (grijze bak) op dinsdag 25 december
2018 vervalt. Deze ronde wordt gereden op zaterdag 22 december 2018.
• Tholen-Stad Deel II: De restafval-inzameling (grijze bak) op dinsdag 1 januari 2019 vervalt Deze ronde wordt gereden op zaterdag 29 december 2018.
• Tholen-Stad Deel III + industrie: Er komt in 2019 in Tholen-Stad een nieuw
gebiedsdeel: Tholen-Stad Deel III + industrie. Het gebied zal bestaan uit een
deel van het oude Tholen-Stad Deel I en Deel II. De inwoners uit Deel I en II
die over gaan naar Deel III worden hierover nader geïnformeerd. Let op: De
eerste inzameldag voor restafval in dit gebied is op zaterdag 5 januari 2019.
Dit is een extra inzameldag om de overgang te overbruggen.
Plastic en drankenkartons
• De ophaalronde van dinsdag 25 december (1e Kerstdag) wordt verzet naar
zaterdag 22 december.
• De ophaalronde van woensdag 26 december (2e Kerstdag) wordt verzet naar
zaterdag 29 december.
Papier
• Sint-Annaland: De huis-aan-huis papier-inzameling op 24 december 2018
(kerstavond) vervalt. Deze ronde wordt 7 januari 2019 in de avond gereden.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen voor
een omgevingsvergunning ontvangen:
• Poortvliet – Strijensepad 1: het bouwen van een woning (ontvangen op 12 december 2018).
•
Scherpenisse – Kerkstraat 26: het bouwen van een
bijgebouw (ontvangen op 12 december 2018).
• Sint-Annaland – Havenweg: het bouwen van een woonzorgcomplex (ontvangen op 12 december 2018).
• Sint-Annaland – Langeweg 4: het bouwen van een
loods (ontvangen op 29 november 2018).
• Sint-Maartensdijk – Verbindingsweg: het bouwen van
een bedrijfsloods (ontvangen op 12 december 2018).
• Stavenisse – Stoofdijk 85: het bouwen van een woning
(ontvangen op 8 december 2018).
• Tholen – Watermolen 2: het plaatsen van een tuinhuis
(ontvangen op 11 december 2018).
• Tholen – Molenvlietsedijk 8: het vergroten van een
garage-berging (ontvangen op 11 december 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet – Smidsstraat 11: het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verzonden op 12 december 2018).
• Sint-Annaland – Havenweg 14 t/m 20a: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het
bouwen van vijf gastappartementen (verzonden op
14 december 2018).
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 54: het bouwen

van een recreatiewoning en een berging (verzonden
op 11 december 2018).
• Tholen – Slachtveld 1 t/m 9 (oneven), Schansdijk 1 t/m
13 (oneven) en Vestetuin 1 t/m 21 (oneven) en 6 : het
bouwen van 24 woningen (verzonden op 11 december
2018).

BEKENDMAKING
Zij geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Luijsterrijk en het bijbehorende
ontwerp-beeldkwaliteitsplan Luijsterrijk te Sint Philipsland

BEKENDMAKING
Zij hebben de volgende melding ingevolge het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• v.o.f. Bouman, Postweg 21 te Poortvliet.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Kerstgroet en uitnodiging nieuwjaarsreceptie
• Nazorg reanimatievrijwilligers via de gemeente

