EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 21 september 2017

GEMEENTE THOLEN

WEEK38

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 86: 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

DE COMMISSIES VERGADEREN

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Onderwerpen van de commissie Ruimte op
2 oktober 2017:
• Vaststelling kadernotitie duurzame energiebronnen
• Vaststelling Waterhuishoudkundig plan voor
de gemeente Tholen
•
Vaststelling bestemmingsplan N286 fietspad
• Vaststelling Verordening Blijverslening Tholen 2017, Verordening Starterslening 2017,
Verordening Stimuleringsregeling duurzame
particuliere woningverbetering Tholen 2017
en intrekken voorgaande verordeningen
• Kennis nemen van evaluatie Plan van aanpak detailhandel

Onderwerpen van de commissie Bestuurszaken op 4 oktober 2017:
• Kennis nemen van KPI-rapport informatiehuishouding gemeente Tholen en vaststelling Archiefverordening gemeente Tholen
2017
•
Begrotingswijziging 2017 Veiligheidsregio
Zeeland
De commissie Samenleving van 3 oktober
komt te vervallen. Commissievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen 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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen
voor:
• Tholen - Ten Ankerweg 56: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 9 september 2017).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Poortvliet - Randweg 1a: het uitbreiden van een woning (verzonden op 14 september 2017).
• Tholen – Secretaris Labanstraat 21: het bouwen van
een woning (verzonden op 13 september 2017).

WET MILIEUBEHEER
KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende mel-

dingen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen
van:
• Rijk der Vitaminen, Hollaereweg 9b te Oud-Vossemeer;
• Dick Klok Mechanisatie B.V., Paasdijkweg 29 te Poortvliet;
• RG Holding B.V., Stevinweg 23 te Tholen;
• Firma A.J. Boogaard, Veilingweg 1 te Sint-Annaland;
• Camille Antiek en Curiosa v.o.f., Energieweg 36 te Tholen;
• Zwembad De Spetter, Zoekweg 4 te Tholen;
• Cafetaria De Heksenketel, Kerkstaat 22 te Scherpenisse;
• ’t Packhuys, Stoofdijk 13 te Stavenisse;
• J.C. Bazen Montagebedrijf, Snelliusweg 55 te Tholen.
Zij hebben een melding ingevolge artikel 4, lid 3 van
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ontvangen van:
• Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V. te
Beneden-leeuwen, in verband met het voornemen om
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een mobiele puinbreker in te zetten op het werk aan
de Langeweg 62 te Sint Philipsland. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf week 39 tot en
met week 51.

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

OP WWW.THOLEN.NL:
• Opening Digipunt en spreekuur WMOconsulent Oud-Vossemeer
• Onthulling plaquette artikel 1

