
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Poortvliet - Burgemeester van Oeveren-
straat 7: het kappen van een iep (ontvan-
gen op 10 maart 2022).

• Scherpenisse - Veerdijkseweg 4a: het uit-
breiden van een loods (ontvangen op 4 
maart 2022).

• Scherpenisse - Geertruidaweg 78: het 
plaatsen van nieuwe kozijnen en het ver-
nieuwen van de gevelbekleding (ontvan-
gen op 4 maart 2022).

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

• Poortvliet - Julianastraat 13: het plaatsen 
van een airco unit (verzonden op 7 maart 
2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende melding 
op grond van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer hebben ontvangen van de inrichting 
gelegen aan de Lageweg 1 te Sint-Maar-
tensdijk voor:

• het uitbreiden van de activiteiten van de 
inrichting.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Tholen geven kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpbestemmingsplan 
Gorishoeksedijk 3, Scherpenisse en Veer-
hoekseweg 2, Sint-Maartensdijk. Het plan 
heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.BPGo-
rishdijkSCH-OW01.

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 aanvragen omgevingsver-
gunning (openbaar) en vooroverlegplannen 
(niet openbaar). De agenda is vanaf  don-
derdag voorafgaand aan de vergadering op 
te vragen bij het cluster Vergunningen en 
Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 
0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakin-
gen 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

Dinsdag 29 maart om 19.30 uur in de 
raadzaal: afscheid oude raad
Woensdag 30 maart om 19.30 uur in de 
raadzaal: installatie nieuwe raad

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

EXTRA RAADS-
VERGADERINGEN

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws 
• Voorverkoop zwembad De Spetter op 6 

en 7 april
• Zeeuwse bestuurders ondertekenen 

Zeeuwse norm weerbare overheid
• Lionsclub Tholen plant bomen aan in 

Sint-Maartensdijk
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