EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 4 oktober 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK40

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 Tholen

04OKT

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Sint-Maartensdijk - Markt 21: het bouwen

van een dakopbouw
(ontvangen op 24 september 2018).
• Sint-Maartensdijk - Vierde Dijk 5: het kappen van één populier
(ontvangen op 23 september 2018).

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert maandag 8 oktober 2018 vanaf 9:30 uur in het
gemeentehuis van Tholen.

ONTWERPBESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van
plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Tholen - Grindweg / Prins Bernhardstraat:
het bouwen van een kerkgebouw

De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 ter
inzage in de leesruimte van de centrale hal
van het gemeentehuis te Tholen. De stukken
zijn ook te raadplegen via de website www.
overheid.nl.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Wegwerkzaamheden A4
• Werkzaamheden Raadhuisstraat
Oud-Vossemeer
• Koning en Koningin brengen
streekbezoek aan
Schouwen-Duiveland en Tholen
• De Zeeuwse Maand van de Veiligheid

