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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.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer – Hollaereweg 15: het
vergroten van een woning (ontvangen op
15 april 2019).
• Sint Philipsland – Karreveld 14: het plaatsen van een tuinhuis (ontvangen op 18 april
2019).
• Tholen – Snelliusweg 11: het maken van
een kantoorindeling in een bedrijfsgebouw (ontvangen op 17 april 2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Oud-Vossemeer – Klaverveld: het tijdelijk
aanleggen van een verbindingsweg (verzonden op 17 april 2019).

• Scherpenisse – Westkerke 11: het plaatsen
van een afvoerpijp (verzonden op 16 april
2019).
• Sint-Annaland – Kerkeblokstraat 10: het
plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel (verzonden op 15 april 2019).
• Stavenisse – Wilhelminastraat 7: het uitbreiden van een woning (verzonden op
15 april 2019)
• Tholen – Kaaij 3: het gebruiken van een
gedeelte van het pand voor detailhandel
en het aanbrengen van een ontgeuringsinstallatie (verzonden op 17 april 2019).
• Tholen – Cruyshoekweg 1 en Oesterdam:
het bouwen van een regelstation en het
aanleggen van een kabel (verzonden op
17 april 2019).

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende melding ingevolge het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van
Actie Hove, Zuidmoerseweg 4 te Stavenisse.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan:
Marehoek Oud-Vossemeer. Het plangebied
betreft de voormalige bedrijfslocatie aan
de Coentjesweg 6 en 10 in Oud-Vossemeer.

KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders geven kennis
van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Herziening Kleine Suzannapolder Sint-Annaland. Het plangebied is

gelegen tussen Havenweg, Havendijk, Molendijkseweg, Suzannaweg en Spinnaker te
Sint-Annaland. Dit bestemmingsplan is een
technische herziening dat tot doel heeft om
de bouwbepalingen van het bestemmingsplan Kleine Suzannapolder te vereenvoudigen voor hoofdgebouwen en erven van de
bestemming Wonen en Wonen-1. De hoogte
van de toegelaten bebouwing wordt niet gewijzigd.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van 26 april 2019 tot en met 6 juni
2019, dus gedurende zes weken ter inzage
in de leesruimte van het gemeentehuis te
Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt
het ontwerpbestemmingsplan online inzien
op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpklsuzpolderANLOW02.

Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij
de gemeenteraad van de gemeente Tholen,
Postbus 51 te 4690 AB Tholen. Schriftelijke
reacties kunnen gedurende de termijn van
terinzagelegging ook per e-mail worden
aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en
Handhaving.

WELSTANDSCOMMISSIE
Op maandag 6 mei en maandag 20 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). De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De
behandeling van de vooroverlegplannen is
niet openbaar.
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Crisisdienst tijdelijk ander telefoonnummer 25 april (na openingstijden)
• Programma 4 mei herdenking

