EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 19 juli 2018
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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.

FOUT PRODUCTIEPROCES

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

PASPOORT EN IDENTITEITSKAART
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Op 12 juli 2018 is bekend gemaakt door
Rijksoverheid dat bij de productie van een
beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten (ID-kaarten) zich een technisch
probleem heeft voorgedaan. Hierdoor kan
het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt.
Het gaat om paspoorten en ID-kaarten
die zijn aangevraagd in de periode van
1 april tot en met 30 juni 2018.

De reisdocumenten met een mogelijk technisch probleem hebben een serienummer
dat eindigt op 03.
Deze reisdocumenten blijven geldig. U
kunt hier gewoon mee reizen. Wel is het
aan te raden de reisdocumenten kosteloos
te vervangen.
Voor verder informatie verwijzen wij u naar
www.tholen.nl

gemeente Tholen

19JULI

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2018

DIENSTVERLENING

Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
•	
Oud-Vossemeer – Patrijzenweg 45: het
vernieuwen en vergroten van een bijgebouw (ontvangen op 11 juli 2018).
•	Oud-Vossemeer – Ring 23: het isoleren
van het dak (ontvangen op 9 juli 2018).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure
verleend:

•	
Oud-Vossemeer – Veerstraat 62: het
bouwen van een woning (verzonden op 9
juli 2018).
•	Oud-Vossemeer – Molenweg 26: het wijzigen van het gebruik van de bedrijfsgebouwen t.b.v. wonen (verzonden op 9 juli
2018).
•	Sint Philipsland – Sluisweg 8: het plaatsen van 12 zonnepanelen (verzonden op
13 juli 2018).
•	Sint Philipsland – Langeweg 53: het bouwen van een loods (verzonden op 13 juli
2018).
•	Sint-Maartensdijk – Galgepad: het rooien
van diverse beplanting (natuurgebied De
Pluimpot) (verzonden op 6 juli 2018).

•	Tholen – Ten Ankerweg 108: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 13 juli
2018).
•	Tholen – Hoogstraat 6: het verbouwen van
de woning (verzonden op 11 juli 2018).

BEKENDMAKING
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Pelleweg Poortvliet vastgesteld. Dit
bestemmingsplan heeft tot doel het verplaatsen van het agrarische bouwvlak van
Provincialeweg 11a/b Sint-Maartensdijk
naar Pelleweg 1 Poortvliet en het verwijderen van de mestopslag aan de Boneputteweg, mogelijk te maken.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Crisismeldingen op gemeentelijke
website
• Keetie van Oosten-Hage route onderdeel van De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse (ZWW6D)
• Uitgesteld: Weekend afsluitingen rotonde N59 / N257 ter hoogte van
Bruinisse en de Philipsdam

