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Donderdag 23 december 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK51

DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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.
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GEMEENTE NIEUWS
OPENINGSTIJDEN RONDOM
KERST EN OUD & NIEUW
Vanwege de feestdagen hebben we aangepaste openingstijden. Op vrijdag
24 december en vrijdag 31 december zijn we geopend tot 12.30 uur. Op
maandag 10 januari 2022 zijn we geopend vanaf 10.00 uur.
Milieustraat
Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december 2021 is de milieustraat
geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
Zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag) en zaterdag 1 januari 2022
(Nieuwjaarsdag) is de milieustraat gesloten.
De overige dagen in de kerstvakantie (ma t/m za) gelden de reguliere openingstijden. Het kan erg druk zijn. Houd er rekening mee dat er langere
wachttijden zijn.

EXTRA GLASBAKKEN
Er komen extra glasbakken op verschillende locaties in de gemeente Tholen. Meer informatie op www.tholen.nl/actueel/nieuws-en-actualiteiten.

OP WWW.THOLEN.NL:
•
•
•
•
•

Coronavirus laatste nieuws
Energie-emmers voor huurders zijn uitverkocht
Ondernemerspeiling Tholen verlengd tot en met 26 december
Nieuw groen hart voor Sint-Maartendijk gaat er komen
Kom de buurtpreventie versterken!

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint Philipsland - Sluisweg 8f: het plaatsen van
een schutting (ontvangen op 17 december 2021).
• Sint-Annaland - Hoenderweg 56: het wijzigen van
een schuur naar keuken (ontvangen op 13 december 2021).
• Stavenisse - Van der Lek de Clercqplein 2: het
restaureren van een kerkgebouw en een grafmonument (ontvangen op 13 december 2021).
• Tholen - Simon Lindhoutstraat 1b: het gewijzigd
uitvoeren van een verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kantoorpand tot
wooneenheden (6 wooneenheden i.p.v. 9 wooneenheden) (ontvangen op 10 december 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:
• Sint-Maartensdijk - Lageweg 1: het starten van
een lasbedrijf (NED) (verzonden op 17 december
2021).
• Tholen - Koningin Julianastraat 71: het aanbrengen van een rookafvoerkanaal (verzonden op 15
december 2021).
• Tholen - Meanderlaan 14: het plaatsen van 2 dakkapellen (verzonden op 15 december 2021).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen maken be-

kend dat zij de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen
van de inrichting gelegen aan de Bosweg 7 te SintAnnaland voor het veranderen van de inrichting in
verband met het installeren van een biomassa gestookte kachel.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen
geven kennis van de terinzagelegging van het vastgesteld bestemmingsplan Welgelegen IV te Tholen.
Het plangebied ligt ten noordwesten van het bedrijventerrein Welgelegen II te Tholen (o.a. kadastrale
percelen sectie S nummers 316, 326, 327, 329,
331, 451,452 en 453). Het plan heeft het kenmerk
NL.IMRO.0716.BPwelgelegenIVTH�VG01.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert op de maandagen in de even weken. Aanvang: 9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisselend fysiek of digitaal. Op
de agenda staat de behandeling van aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) en vooroverlegplannen (niet openbaar). De agenda is vanaf donderdag
voorafgaand aan de vergadering op te vragen bij
het cluster Vergunningen en Handhaving van Team
Ruimte, (telefoon 14 0166).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.
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