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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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

OPROEP KRANSLEGGING TIJDENS DE 4 MEI HERDENKING

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Op 4 mei 2019 vindt de jaarlijkse 4 mei herdenking plaats in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort
in Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te
wonen. Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Geïnteresseerden kunnen zich weer aanmelden.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Aanmelden
Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar communicatie@tholen.nl, t.a.v.
mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 14 0166. Wij
verzoeken u vriendelijk uiterlijk 29 april 2019 uw gegevens door te geven.
Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.

• Oud-Vossemeer - Klaverveld 1: het aanbrengen
van gevelbekleding tegen topgevel bedrijfsgebouw (ontvangen op 9 april 2019).
• Oud-Vossemeer - Raadhuisstraat 13: het bouwen
van een berging (ontvangen op 8 april 2019).
• Tholen - Dilt 30: het plaatsen van een kozijn in
de zijgevel (ontvangen op 11 april 2019).
• Tholen - Oudelandsedijk 6: het realiseren van een
huiskamer restaurantje (ontvangen op 9 april
2019).
• Tholen - Hoogstraat 16: het verbouwen van een
winkelpand tot woning (ontvangen op 8 april
2019).

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op 19 april en 22 april gesloten.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Vrijdag 19 april
Zaterdag 20 april
Maandag 22 april
Zaterdag 27 april (Koningsdag)

Normaal geopend
Normaal geopend
Gesloten
Gesloten

De milieustraat verwacht 19 en 20 april veel
bezoekers. Houdt u rekening met wachttijden?

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen,
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Scherpenisse - Westkerkseweg 29: het wijzigen
van de voorgevel (verzonden op 8 april 2019).

• Sint-Annaland - Langeweg 2: het verbouwen van
een woning (verzonden op 8 april 2019).
• Stavenisse - Bos 13: het vergroten en renoveren
van een woning (verzonden op 12 april 2019).
• Tholen - Prins Bernhardstraat 2: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende vergunning voor het
uitbreiden van een uitvaartcentrum (verzonden
op 12 april 2019).
• Tholen - Voorerf 18: het aanbrengen van een
dubbele deur in berging (verzonden op 10 april
2019).
• Tholen - Doelweg 7: het uitbreiden van een kerkgebouw en het verbouwen van een woning (verzonden op 8 april 2019).
• Tholen - Peukseweg/Nieuwlandseweg: het vervangen van duikers (verzonden op 8 april 2019).
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

en Handhaving (telefoonnummer 14 0166). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is
openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Militaire oefening van 15 t/m 19 april

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert donderdag 18 april
2019 vanaf 13:00 uur in het gemeentehuis van
Tholen. Voor vragen kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen

• Afwijkende afvalinzameling i.v.m. Pasen
• Ander nummer crisis telefoon op 25 april
(na openingstijden)
• 4 mei herdenking 2019

