
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Poortvliet - Julianastraat 24: het realise-
ren van een uitbouw (ontvangen op 4 april 
2022).

• Sint Philipsland - Wilhelminastraat 35: 
het vergroten van een woning met dakop-
bouw en dakkapel (ontvangen op 1 april 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Anjerstraat 17: het 
vergroten van de garage (ontvangen op 7 
april 2022).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 3: het uit-
breiden van een dienstencentrum (ontvan-
gen op 6 april 2022).

• Sint-Maartensdijk - Tweede Dijk 6: het 
bouwen van een woning (ontvangen op 5 
april 2022).

• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 38: het 
aanleggen van een oprit (ontvangen op 1 
april 2022).

• Stavenisse - Kerkweg 1a: het plaatsen van 
een chalet (tijdelijke woning) (ontvangen 
op 24 maart 2022).

• Tholen – Oudelandsedijk 3: het bouwen 
van een bedrijfsloods (ontvangen op 5 
april 2022).

• Tholen - Oudelandsedijk 3: het plaatsen 
van een tijdelijke unit (ontvangen op 4 
april 2022).

• Tholen -  Burgemeester Van Stapelestraat 
16: het bouwen van een woning (ontvan-
gen op 4 april 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 

verleend:

• Sint Philipsland - Haven 1: het plaatsen 
van een schutting (verzonden op 7 april 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Meidoornstraat 7: het 
realiseren van een aanbouw (verzonden 
op 4 april 2022).

• Stavenisse - Buurtweg-Rijkebuurtweg: het 
aanleggen van een sloot (verzonden op 4 
april 2022).

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op dins-
dag 19 april 2022 om 9:30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staat de behan-
deling van aanvragen omgevingsvergunning 
(openbaar) en vooroverlegplannen (niet 
openbaar). De agenda is vanaf  donderdag 
voorafgaand aan de vergadering op te vra-
gen bij het cluster Vergunningen en Handha-
ving van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzage-
periodes, zienswijzen, 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. 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS RONDOM PASEN

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT

OPROEP KRANSLEGGING TIJDENS DE 4 MEI 
HERDENKING 2022

• Praktische kant opvang Oekraïense
 vluchtelingen krijgt vorm 
• Eendrachtsdijk in Tholen afgesloten
 van 4 april tot en met 5 mei
• Haringvlietbrug zeven nachten 
 gestremd in april en mei

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op vrijdag 15 
april en maandag 18 april gesloten. 

Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen zoals melding geboorte, melding over-
lijden, aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten kunnen 
gedeeltelijk digitaal aangevraagd worden.

Vrijdag 15 april  Normaal geopend
Zaterdag 16 april  Normaal geopend
Maandag 18 april  Gesloten

Het kan druk zijn bij de milieustraat. Houd rekening met een langere wachttijd.

Na twee jaar op een andere manier invulling te hebben moeten geven aan de 4 mei 
herdenking, herdenken we dit jaar weer gezamenlijk op 4 mei in het wandelpark nabij 
de Vossemeersepoort in Tholen. 

Nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer oorlog is binnen Europa, besef-
fen we des te meer dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Alle inwoners van de gemeente 
Tholen, jong en oud, zijn uitgenodigd de herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Ook dit 
jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aan-
melden.

Aanmelden
De gemeente vraagt inwoners, verenigingen of  instanties die bloemen/kransen wil-
len leggen zich vooraf  te melden bij de gemeente Tholen. Mail uw gegevens naar 
 communicatie@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw of  telefonisch via 14 0166. Wij ver-
zoeken u vriendelijk uiterlijk 29 april 2022 uw gegevens door te geven. 
Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.
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