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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.

2MEI

BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Ruimte op 13 mei:
• Voorstel tot vaststelling van de start notitie huisvesting arbeidsmigranten en deze als discussiestuk gebruiken voor de uitvoering van de processtappen.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Luijsterrijk Sint Philipsland.

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT
Onderwerpen van de commissie Samenleving op 14 mei:
• Voorstel om kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling De Betho.
• Voorstel tot het aanwijzen van Stichting Omroep Tholen als lokale publieke media-instelling.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT
Onderwerp van de commissie Bestuurszaken op 15 mei:
• Tussentijdse evaluatie en voortzetting stedenband tussen gemeente Tholen en de Poolse gemeente Itawa.
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.

•

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:

•

•

•

•

•
•

•
•

Sint-Maartensdijk – tussen de Gemaalweg en de
Tweede Dijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (ontvangen op 17 april 2019).
Tholen – Schansdijk 1: het plaatsen van een
dakkapel.
(ontvangen op 25 april 2019).
Tholen – Slachtveld 3: het uitbreiden van een garage (ontvangen op 25 april 2019).
Tholen – Kaai 2: het verbouwen van een pand
t.b.v. hotel met restaurant (ontvangen op
25 april 2019).
Tholen – Polderstraat 15: het vergroten van de
verdieping woning (ontvangen op 23 april 2019).
Tholen – Oudelandsedijk 7: het aanleggen van
een buitenbak voor paarden (ontvangen op
18 april 2019).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

•

•

Scherpenisse – Weststraat 1: het renoveren en
vergroten van een bijgebouw (verzonden op
18 april 2019).
Sint Philipsland – Sluisweg 8i: het bouwen
van een woning met bijgebouw (verzonden op
23 april 2019).
Sint-Maartensdijk – ter hoogte van de Eerste
Dijk: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (verzonden op 23 april 2019).
Tholen – Gemaalweg 1: het aanleggen van een
slenk (t.b.v. biotoop voor Rugstreeppadden) (verzonden op 25 april 2019).
Tholen – Hertenkamp 10: het kappen van een
cederboom (verzonden op 24 april 2019).

WELSTANDSCOMMISSIE
Op maandag 6 mei vanaf 9:30 uur vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Tholen. De agenda is vanaf donderdag voorafgaand aan
de vergadering in te zien. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14
0166).

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

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•

Evenementen overzicht mei
4 mei herdenking
Vernielingen zwembad Haestinge
Verkiezingen Europees Parlement 23 mei

