
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse - Westkerkseweg 8: het plaatsen van zonnepane-

len naast de woning (ontvangen op 3 oktober 2022).
• Tholen - Nieuwe Postweg: het realiseren van een fietstunnel 
 (ontvangen op 23 augustus 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voor-
bereidingsprocedure, verleend:
• Scherpenisse - Lage Markt 9: het vernieuwen van de dakkapel 

(voorzijde) (verzonden op 5 oktober 2022).
• Sint Philipsland - Eikenlaan 1: het bouwen van een bijgebouw 

en erfafscheiding (verzonden op 3 oktober 2022).
• Sint-Maartensdijk -  Derde Dijk - Hogeweg: het aanleggen / 

vervangen van een electraleiding (verzonden op 4 oktober 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Korte Vest 18a: het wijzigen van de gevel 
van de stallingsruimte (verzonden op 5 oktober 2022).

• Tholen - Korstiaen Bestebroerlaan 2 t/m 26: het bouwen van 
een woongebouw (12 appartementen) 

 (verzonden op 5 oktober 2022).
• Tholen - Cornelis Douwpad 9: het bouwen van een woning 
 (verzonden op 4 oktober 2022).
• Tholen - Contr’ Escarpe 11: het tijdelijk gebruiken van een ge-

deelte van een pand als makelaarskantoor 
 (verzonden op 5 oktober 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, uitgebreide voor-
bereidingsprocedure, verleend:
• Sint-Annaland - Tonhuisstraat 2 t/m 5: het brandveilig gebrui-

ken van appartementen.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende 
melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heb-
ben ontvangen van de locatie gelegen aan de Burgemeester van 
Stapelestraat 16 te Tholen voor de aanleg en het in werking heb-
ben van gesloten bodemenergiesysteem.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzi-
gingsplan MFA Deestraat te Poortvliet ongewijzigd hebben vast-
gesteld. Het plangebied betreft het perceel ten noorden van de 
straat Gaaswijck en ten oosten van het dorpsbos te Poortvliet.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan Molendijk West te Stavenisse. 

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 aan-
vragen 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, zienswij-
zen, bezwaar en beroep, 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. 

Onderwerpen van de vergadering van de commis-
sie Bestuurszaken op woensdag 2 november, aan-
vang 19.30 uur.

Bespreekstukken:

•  Voorstel tot vaststelling van de programmabegro-
ting 2023 en instemming met de meerjarenra-
ming 2024-2026.

•  Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswij-
ziging voor het begrotingsjaar 2023.

•  Voorstel tot vaststelling van de programma-rap-
portage per 1 september 2022 over het begro-
tingsjaar 2022, inclusief  vaststelling van de daar-
uit voortvloeiende begrotingswijziging 2022.

•  Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke be-
lastingen (woonlasten) per 1 januari 2023 door 
middel van vaststelling van de belastingverorde-
ningen.

Meer informatie over deze commissievergadering 
is terug te vinden op de website www.tholen.nl.

• Zeeuwse milieustraten krijgen toegangscontrole 
• Lening beschikbaar voor verduurzaming of  le-

vensloopbestendig maken van een woning
• Gemeente Tholen organiseert samen met de ove-

rige Markiezaatgemeenten de Cyberchallenge
• Onderzoek onder inwoners: hoe denkt u over het 

toerisme in onze gemeente?

OP WWW.THOLEN.NL:

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN 
VERGADERT

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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