
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint-Annaland - Stoofweg 6: het bou-
wen van een loods (ontvangen op 9 juni 
2022).

• Tholen - Molenvlietsestraat 3 - 5: het ver-
bouwen van een woning (ontvangen op 
4 juni 2022).

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

• Poortvliet - Julianastraat 24: het reali-
seren van een uitbouw (verzonden op 
25 mei 2022).

• Sint Philipsland - Sluisweg 8b: het ver-
groten van een bijgebouw (verzonden op 
8 juni 2022).

• Sint Philipsland - Rijksweg 6: het ver-
nieuwen van een schuur (verzonden op 
7 juni 2022).

• Sint-Annaland - Bezaan 29: het bouwen 
van een garage (verzonden op 7 juni 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Tweede Dijk 8: het 

bouwen van een woning (verzonden op 
9 juni 2022).

• Tholen - Klinket 20: het wijzigen van de 
voorgevel garage (verzonden op 7 juni 
2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Tholen geven kennis van de terinzagel-
egging van het voorontwerpbestemmings-
plan Buurtweg 14 Stavenisse.

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
-  SV Smerdiek, Sportlaan 2B in Sint-
Maartensdijk op 24-06-2022 van 18.30 
tot 00.00 uur: zeskamp met aansluitend 
feestavond in de kantine.

-  Dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmans-
straat 48 in Oud-Vossemeer op 08-10-
2022 van 20.00 tot 01.30 uur: Oktober-
fest.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 

9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisse-
lend fysiek of  digitaal. Op de agenda staat 
de behandeling van aanvragen omgevings-
vergunning (openbaar) en vooroverlegplan-
nen (niet openbaar). De agenda is vanaf  
donderdag voorafgaand aan de vergade-
ring op te vragen bij het cluster Vergun-
ningen en Handhaving van Team Ruimte, 
(telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over in-
zageperiodes, zienswijzen, bezwaar en 
beroep, inwerkingtreding en bekendma-
kingen 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. 

• Vanaf  1 juli: rookmelders verplicht

• Recreatieve zwemmarathon bij De Spetter

Nog tot en met vrijdag 24 juni 2022 zijn 
er werkzaamheden op de oude en nieuwe 
begraafplaats in Stavenisse. Tijdens de 
werkzaamheden, op werkdagen tussen 
7.30 en 18.00 uur, zijn de begraafplaat-
sen gesloten. 
Meer informatie op www.tholen.nl/actu-
eel/nieuws-en-actualiteiten 

Onderwerpen van de vergadering van de com-
missie Bestuurszaken op woensdag 29 juni, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
-  Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag en 
de jaarrekening 2021 van de Gemeente Tho-
len

-  Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 
2023 voor de Gemeente Tholen

-  Voorstel verlenen toestemming voor de 4e wij-
ziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
ICT West-Brabant West

-  Voorstel tot intrekking verordening leerlingen-
vervoer 2016 en vaststellen verordening leer-
lingenvervoer 2022

Meer informatie over deze commissievergade-
ring is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

OP WWW.THOLEN.NL:
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