EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 11 oktober 2018

GEMEENTE THOLEN

WEEK41

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.

COMMISSIE VERGADERINGEN

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 24 oktober:

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

• Voorstel geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van de begrotingswijziging 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland inzake het uitvoeren van de reguliere asbesttaken;
• Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2018 over het begrotingsjaar 2018,inclusief vaststelling van de 7e en 8e begrotingswijziging 2018;
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2019 en instemming met de meerjarenraming 2020-2022;
• Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

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.

• Poortvliet - Onder de Zeedijk 2a: het plaatsen van
een tijdelijke stacaravan (ontvangen op 28 september 2018).
• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 54: het bouwen
van een recreatiewoning en een berging (ontvan-

gemeente Tholen

gen op 24 september 2018).
• Sint-Maartensdijk - Noordpoort 2: het starten van
een ijssalon (ontvangen op 4 oktober 2018).
• Stavenisse - Bos 17: het wijzigen van de voorgevel
(ontvangen op 2 oktober 2018)
• Stavenisse – Poststraat : het bouwen van een woning (ontvangen op 2 oktober 2018).

11OKT

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

OP WWW.THOLEN.NL:
• Werkzaamheden drinkwaterleiding
Tholen en Stavenisse
• Melden defect openbare verlichting

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

• Kortere wachttijden in gemeentehuis door
aanmeldzuil
• Koning en Koningin brengen streekbezoek
aan Schouwen-Duiveland en Tholen

