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EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 14 januari 2021

GEMEENTE THOLEN

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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WEEK02

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Dokter Renesstraat 15:
het kappen van een conifeer (ontvangen
op 2 januari 2021).
• Sint-Annaland - Steenblokweg 6: het bouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen op
31 december 2020).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning
te verlenen voor het vernieuwen van een bijgebouw (sloop en herbouw) Hertenkamp 3,
Tholen.
Zij hebben een omgevingsvergunning, reguliere voorbereidingsprocedure, verleend voor
het kappen van een boom, Postweg 11, Tholen (verzonden op 6 januari 2021).
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.
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Coronavirus laatste nieuws
Melding ondersteuning toeslagenaffaire
Klimaatadaptatie Zeeland
Overleg Zeeuwse Overheden
Maak kennis met onze buurtpedagogen
Baggerwerkzaamheden in stad Tholen
Rioolwerkzaamheden in Scherpenisse om kans op wateroverlast te verkleinen
Werkzaamheden duikers Sint-Maartensdijk en Oud-Vossemeer
Geplande oefeningen Koninklijke Marine
Bibliotheek Oosterschelde organiseert online jeugdactiviteiten

