
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning ontvangen:
• Sint-Annaland - Langeweg 9: het ver-

groten van een woning 
 (ontvangen op 6 september 2022).
• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 3: het 

plaatsen van een pakket- en briefau-
tomaat 

 (ontvangen op 6 september 2022).
• Tholen - Slabbecoornweg 3: het aan-

brengen van een entresolvloer
 (ontvangen op 2 september 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsver-
gunningen, reguliere voorbereidings-
procedure, verleend:
• Oud-Vossemeer - naast Raadhuis-

straat 13: het tijdelijk uitbreiden van 
een zomerterras in de kerktuin 

 (verzonden op 8 september 2022).
• Scherpenisse - Wilhelminastraat 20: 

het plaatsen van een dakkapel 
 (verzonden op 5 september 2022).
• Sint Philipsland - Wilhelminastraat 

37: het vergroten van een woning
 (verzonden op 9 september 2022).
• Sint-Annaland - Stoofweg 6: het bou-

wen van een loods 
 (verzonden op 7 september 2022).
• Sint-Annaland - Spastraat 29: het ge-

wijzigd uitvoeren van een reeds ver-
leende vergunning voor het bouwen 
van een bedrijfspand (bouwmarkt) 

 (verzonden op 7 september 2022).
• Sint-Maartensdijk - Geulweg 37: het 

gewijzigd uitvoeren van een reeds ver-
leende vergunning voor het bouwen 
van een bedrijfspand 

 (verzonden op 8 september 2022).
• Sint-Maartensdijk - William Boothstraat 

11: het bouwen van een garage 
 (verzonden op 5 september 2022).
• Tholen - Mosselhoekseweg 5a: het ge-

wijzigd uitvoeren van een reeds verleen-
de vergunning voor het vergroten van 
een woning 

 (verzonden op 8 september 2022).

Zij hebben de beslistermijn van de vol-
gende aanvraag voor een omgevings-
vergunning verlengd met een termijn 
van maximaal zes weken:
• Tholen - Korstiaen Bestebroerlaan: het 

bouwen van een woongebouw (12 ap-
partementen) 

 (verzonden op 5 september 2022).

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van Tho-
len hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor de inrichting gelegen aan 
de Bram Groenewegeweg 6a te Poort-
vliet in verband met het veranderen van 
de varkenshouderij en actualisatie van 
voorschriften.  

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van Tho-
len maken bekend dat zij de volgende 
meldingen op grond van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer hebben ont-
vangen voor de inrichting gelegen aan:
• Bartelmeetweg 5 te Poortvliet voor 

het oprichten van een vleesrundvee-
bedrijf;

• Oudelandsedijk 3  te Tholen voor de 
aanleg en het in werking hebben van 
gesloten bodemenergiesysteem;

• Slabbecoornweg 3 te Tholen;
• Wilhelminastraat 15 GO1 te Stavenis-

se;

• Gorishoeksedijk 35 te Scherpenisse.

BEKENDMAKING 

Verleende ontheffing van de geluids-
voorschriften (art. 2.17 AB) in het ka-
der van de 12-dagenregeling voor:
• Café de Hoop, Ring 13 in Oud-Vosse-

meer op 24-09-2022 van 20.00 tot 
02.00 uur. 

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op 
de maandagen in de even weken. Aan-
vang: 9:30 uur. De vergaderingen zijn 
afwisselend fysiek of  digitaal. Op de 
agenda staat de behandeling van aan-
vragen omgevingsvergunning (open-
baar) en vooroverlegplannen (niet open-
baar). 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, zienswijzen, bezwaar 
en beroep, inwerkingtreding en be-
kendmakingen 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. 

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Onderwerpen van de vergadering van de commissie 
Ruimte op maandag 26 september, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Vaststellen Bestemmingsplan Parkzicht.
• Voorstel tot vaststelling Ruimte-voor-ruimte regeling 

Tholen.
• Voorstel tot het vaststellen van de verordening ge-

meentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en 
het benoemingsbesluit.

• Voorstel tot beschikbaar stellen van budget voor de 
Starterslening.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie 
Ruimte op maandag 3 oktober, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
•  Mobiliteitsplan Tholen 2022-2030.
•  Voorstel tot vaststelling van de integrale laadvisie ge-

meente Tholen 2022.
• Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen en de 

Berekening tarieven voor rioolaansluiting 2022.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie 
Samenleving op dinsdag 4 oktober, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot geen bedenkingen/ bezwaren te uitten en 

in te stemmen met de door het College van bestuur 
van Octho voorgelegde statutenwijziging.

• Voorstel om in te stemmen met het regionaal kader 
gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025.

• Jaarstukken 2021 en bestemmingsresultaat 2021 van 
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.

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

Op donderdagavond 22 september en vrijdagochtend 
23 september zijn de balies in het gemeentehuis dicht 
vanwege technisch onderhoud. 
Meer informatie op www.tholen.nl.

• Onthulling bouwbord zwembad 
 Haestinge
•  Herhaalprik corona vanaf  
 19 september

OP WWW.THOLEN.NL:

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

DE COMMISSIE SAMENLEVING 
VERGADERT 

BALIES OP DONDERDAGAVOND 
22 SEPTEMBER EN VRIJDAGOCHTEND 
23 SEPTEMBER GESLOTEN


