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WEEK 46

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

Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 8 december, aan-
vang 19.30 uur:

Bespreekstukken:

• Voorstel tot verkoop Wholesale PZEM N.V.
• Voorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tholen 

aan het VNG-model.
• Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2022 van de 

Veiligheidsregio Zeeland.
• 1e Begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland.
• Voorstel tot aanpassing van de overige gemeentelijke belastingen en retributies per 1 

januari 2023 door middel van vaststelling van de diverse verordeningen.
• Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging voor de programmabegroting 2022, inclu-

sief  de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor het jaar 2023.
• Muziekonderwijs gemeente Tholen.
• Vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommodaties 2023.
• 3e Begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 

2024-2026 van Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio (SWVO).
• Bestuursrapportage 2022 van GGD Zeeland inclusief  begrotingswijzigingen.
• 1e Begrotingswijziging 2023 van GGD Zeeland, De basis op orde.
• 2e Begrotingswijziging 2023 van GGD Zeeland.
• Voorstel tot het afsluiten van de pilotfase van de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd 

en de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd vervolgens in te zetten in onze lokale zorg-
structuur voor een periode van 3 jaar.

• Herijking van het armoedebeleid met ingang van 1 januari 2023.
• Voorstel om positieve zienswijze in te dienen bij het Openbaar Lichaam Afvalstoffenver-

wijdering Zeeland (O.L.A.Z.) op principebesluit regionalisering Milieustraten.
• Water- en Rioleringsprogramma’s Gemeente Tholen 2023 – 2027.
 Deel 1: Afvalwater, Hemelwater, Grondwater.
 Deel 2: Oppervlaktewater
• Vaststellen Bestemmingsplan Buurtweg 14 Stavenisse.
• Vaststellen herstelbesluit Parapluherziening Woonvormen.
• Nota Grondbeleid gemeente Tholen.
• Vaststellen uitgifteprijzen van woningbouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen voor 

2023.
• Vaststelling Begrippenkader gemeentelijke monumentenlijst Tholen.
• Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Tholen 2022.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:
• Poortvliet - Julianastraat 2: het vervangen 

van de dakplaten op de garage (ontvangen 
op 9 november 2022).

• Sint-Annaland - Tienhoven 23: het vervan-
gen van het metselwerk in de voorgevel 
(ontvangen op 8 november 2022).

• Tholen - Stevinweg: het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen op     
9 november 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ning, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:
• Sint-Maartensdijk - Oostvest 43: het vervan-

gen van de dakkappellen en het isoleren van 
het dak (verzonden op 9 november 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 8: het bouwen van 
een bijgebouw 

 (verzonden op 7 november 2022).
• Tholen - Einsteinweg 1: het bouwen van een 

hoogspanningsstation voor de energievoor-
ziening (verzonden op 11 november 2022).

• Tholen - Cornelis Douwpad 11: het bou-
wen van een woning 

 (verzonden op 9 november 2022).
• Tholen - Schelde-Rijnweg 84: het bouwen 

van een woning 
 (verzonden op 9 november 2022).
• Tholen - Veerweg 2a: het bouwen van een 

bedrijfswoning (verzonden op 8 november 
2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben een 
omgevingsvergunning verleend voor de in-
richting gelegen aan de Deltaweg 4 te Tho-

len, voor de revisie van de huidige vergunde 
situatie van de gehele inrichting.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben het 
wijzigingsplan Oude Sint-Annalandseweg 1, 
Sint-Maartensdijk ongewijzigd vastgesteld. 

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
• SPS, Deestraat 16 in Poortvliet op 25-11-

2022 van 16.30 tot 00.00 uur. 

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 be-
handeling van aanvragen omgevingsvergun-
ning (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 inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Tijdelijke crisisnoodopvang van asiel-
zoekers in schoolgebouw aan de 

 Molenvlietsedijk 7 in Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN




