
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Scherpenisse - Veerdijkseweg 4: het reali-
seren van een weegbrug (ontvangen op 3 
januari 2022).

• Tholen - Ambachtsweg 10: het tijdelijk 
plaatsen van een koelcontainer (ontvan-
gen op 5 januari 2022). 

• Tholen - Abraham Crijnssenstraat 8: het 
plaatsen van een houten constructie met 
net en verwijderbare zonwering in achter-
tuin (ontvangen op 6 januari 2022).

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

• Scherpenisse - Geertruidaweg 3: het bou-
wen van een schuur/berging (verzonden 
op 5 januari 2022).

• Sint Philipsland -  Lage Weide 3 en 5: het 
bouwen van 2 vrijstaande woningen (ver-

zonden op 6 januari 2022).
• Sint-Maartensdijk - Kastelijnsweg 10: het 

plaatsen van een tijdelijk chalet (woning) 
(verzonden op 7 januari 2022).

• Tholen - Schuttershof  2 en 2a: het slopen 
van een voormalige school (verzonden op 
7 januari 2022).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning 
te verlenen voor:

• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 1a: het 
plaatsen van een tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van de school (brandveilig ge-
bruik).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzagelegging 
van het vastgesteld bestemmingsplan Kas-
telijnsweg – Sint-Maartensdijk. Het plange-
bied betreft de percelen aan de Kastelijns-
weg 8, 10, 15 en 19 te Sint-Maartensdijk. 
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpkastelijnswegSMD-VG01.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn digitaal. Op 
de agenda staat de behandeling van aan-
vragen omgevingsvergunning (openbaar) 
en vooroverlegplannen (niet openbaar). De 
agenda is vanaf  donderdag voorafgaand 
aan de vergadering op te vragen bij het clus-
ter Vergunningen en Handhaving van Team 
Ruimte, (telefoon 14 0166).

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

• Coronavirus laatste nieuws 
• Toch vuurwerk, jaarwisseling in 
 gemeente Tholen verder rustig verlopen
• Tijdelijke aanpassing Bijstand voor
 zelfstandigen
• Woninginbraken in de gemeente 
 Tholen nemen toe

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE
NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Vanaf  maart tot en met september 2022 
start in Stavenisse en in Scherpenisse 
een proef  afval scheiden. Samen met 
inwoners onderzoeken de gemeente Tho-
len en Zeeuwse Reinigingsdienst hoe we 
het afval nog beter kunnen scheiden. 
De groene GFT+E-container (Groente-, 
Fruit-, en Tuinafval + Etensresten) wordt 
dan wekelijks geleegd, luiers worden 
apart ingezameld en het restafval wordt 
iedere zes weken opgehaald. Inwoners 
ontvangen een brief  van de gemeente 
met informatie. 
Meer informatie op tholen.nl.

PROEF AFVAL 
SCHEIDEN VOOR 
STAVENISSE EN OOK 
SCHERPENISSE 


