
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Sint-Annaland - ter hoogte van Bierens-
straat 32 en 66: het kappen van 2 elzen 
(ontvangen op 1 maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Oude Sint-Annaland-
seweg 1: het restaureren en herbestem-
men van een monumentale boerderij (ont-
vangen op 4 maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Nijverheidsweg 1m: 
het plaatsen van een kozijn in de zijgevel

 (ontvangen op 3 maart 2022).
• Stavenisse - Stoofpad: het bouwen van 

een garage (ontvangen op 3 maart 2022).
• Tholen - Bebouwdendam 25 en 27: het 

verbouwen van 2 panden tot 2 woningen 
(ontvangen op 1 maart 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:

• Oud-Vossemeer - Roolandseweg 3: het 
renoveren van de voorgevel van een loods 
(verzonden op 28 februari 2022).

• Oud-Vossemeer - Patrijzenweg 51: het ver-
groten van een woning en bijgebouw (ver-
zonden op 28 februari 2022).

• Sint-Annaland - Kromsteven 17 en 17a: 
het bouwen van een 2-onder-1 kapwoning 
(verzonden op 1 maart 2022).

• Stavenisse - Pilootweg 4: het bouwen van 
een woning met loods (verzonden op 2 
maart 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 81: het bouwen 
van een aanbouw (verzonden op 2 maart 
2022).

• Tholen - Parksingel 18: het plaatsen van 
een opbouw op bestaande aanbouw wo-
ning en plaatsen rookgasafvoer (verzon-
den op 3 maart 2022).

• Tholen - Molenvlietsedijk: het verplanten 
van 24 lindes en 6 iepen (verzonden op 28 
februari 2022).

• Tholen - Burgemeester Van Stapelestraat 
27: het plaatsen van een carport (verzon-
den op 28 februari 2022).

• Tholen - Abraham Crijnssenstraat 8: het 
plaatsen van een houten constructie met 
net en verwijderbare zonwering in achter-
tuin (verzonden op 28 februari 2022).

• Tholen -  Molenvlietsedijk: het kappen 
van 32 iepen (verzonden op 28 februari 
2022).

BEKENDMAKING 

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de
12-dagenregeling voor Café An de Sloove, 

Havenplein 9, Sint-Annaland:
• 12 maart 2022 van 21:00 tot 02:00 uur: 

drive-in muziek. 
• 19 maart 2022 van 21:00 tot 01:30 uur: 

live muziek.

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 omgevingsver-
gunning (openbaar) en vooroverlegplannen 
(niet openbaar). De agenda is vanaf  don-
derdag voorafgaand aan de vergadering op 
te vragen bij het cluster Vergunningen en 
Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 
0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakin-
gen op onze website.

.. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 10 maart 2022

GEMEENTE THOLEN

10
M

RT
2022

WEEK10

DIENSTVERLENING BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof  van Tholen 2  |  4691 DZ  Tholen  
Telefoon: 14 0166  |  E-mail: gemeente@tholen.nl

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.

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. 

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

Aanvragen abonnementen of 
zwemlessen
Tijdens de volgende voorverkoopdagen 
kunt u aan de kassa van Zwembad De 
Spetter:
1. Uw producten aanschaffen;
2. Uw zwemles(sen)momenten vastleg-

gen, hiervoor heeft u het legimitatie-
bewijs per leszwemmer nodig.

Voorverkoopdagen zwembad 
De Spetter
Woensdag 6 april, 
van 09.00 uur tot 12.00 uur
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Donderdag 7 april, 
van 09.00 uur tot 12.00 uur
van 18.00 uur tot 20.00 uur

Voor meer informatie over het zwembad 
en de tarieven kunt u terecht op 
www.tholen.nl

VOORVERKOOP 
ZWEMBAD DE SPETTER

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws 
• Opvang Oekraïense vluchtelingen 
• Proef  afval scheiden Stavenisse en 

Scherpenisse
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