
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint Philipsland - Hoge Weide 11: het bou-
wen van een tuinhuis/berging (ontvangen 
op 4 mei 2022).

• Sint-Annaland - Tolweg 1: het bouwen van 
een woning (ontvangen op 12 mei 2022).

• Sint-Annaland - Nieuwstraat 10: het ver-
bouwen van een woning (ontvangen op 10 
mei 2022).

• Sint-Annaland - Kromsteven 34: het plaat-
sen van een overkapping (ontvangen op 11 
mei 2022).

• Sint-Annaland - Spinnaker: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 11 mei 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Blauwstraat 1 t/m 29 : 
het plaatsen van een trap in een bestaand 
appartementengebouw (ontvangen op 10 
mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Derde Dijk 1: het bou-
wen van een loods (ontvangen op 6 mei 
2022).

• Tholen - Cornelis Douwpad: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 10 mei 
2022).

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

• Poortvliet - Schoolstraat 27: het vervangen 
van een dakkapel (verzonden op 9 mei 
2022).

• Sint Philipsland - Wilhelminastraat 35: het 
vergroten van een woning met dakopbouw 
en dakkapel (verzonden op 11 mei 2022).

• Sint Philipsland - Rijksweg 5 t/m 21: het 
verbouwen van een hotel tot recreatieap-
partementen (verzonden op 11 mei 2022).

• Sint Philipsland - Henriëttedijk 2a: het 
plaatsen van zonnepanelen (verzonden op 
11 mei 2022).

• Sint Philipsland - Sluisweg 8i: het bou-
wen van een schuur (verzonden op 9 mei 
2022).

• Sint-Annaland - Voorstraat 50: het realise-
ren van een bed & wellness (verzonden op 
4 mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Kastelijnsweg 15: het 
wijzigen van de gevels (verzonden op 10 
mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Keethil 2: het verbou-
wen van een woning (verzonden op 11 mei 
2022).

• Stavenisse - Stoofpad: het bouwen van een 
garage (verzonden op 10 mei 2022).

• Tholen - Oudelandsedijk 3: het plaatsen 
van een tijdelijke unit (verzonden op 11 
mei 2022).

• Tholen - Hofstede 7: het uitbreiden van 
een garage (verzonden op 10 mei 2022).

• Tholen - Terreplein 8: aanpassen reclame 
voorgevel (verzonden op 10 mei 2022).

• Tholen - Wal 29: het plaatsen van een bij-
gebouw (verzonden op 4 mei 2022).

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).

BEKENDMAKING 

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
• Wij Houden Stand, Bierensstraat 79, Sint-

Annaland op 28-05-2022 van 18.00 tot 
22:00 uur. Kantine langer open dan ge-
bruikelijk. 

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. 

OPENINGSTIJDEN RONDOM HEMELVAARTSDAG 
EN PINKSTEREN

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentehuis op donderdag 26 mei en vrijdag 27 
mei gesloten. Ook Tweede Pinksterdag is het gemeentehuis gesloten. 

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

Milieustraat
De milieustraat is op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 27 mei is de milieustraat 
geopend. Wel kan het dan druk zijn. Houd daarom rekening met langere wachttijden. 
Tweede Pinksterdag is de milieustraat gesloten. 

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte op dinsdag 7 juni, aanvang 
19.30 uur:

Bespreekstukken: 
•  Voorstel tot plan van aanpak uitbreiding recreatieve voorzieningen.
•  Voorstel tot vaststelling geactualiseerde Nota bodembeheer 2022 (incl. bodemfunctie-

kaart) en geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart 2022 (incl. PFAS).
•  Jaarstukken 2022 van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland 

(O.L.A.Z.)
•   Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Gorishoeksedijk 3 en Veerhoekseweg 2 Sint-

Maartensdijk.
•   Voorstel tot vaststelling Bestemmingsplan Welgelegen infra Tholen.
•   Voorstel tot vaststelling geactualiseerde grondexploitatie-berekening bedrijventerrein-

complex Welgelegen.

• Extra bankjes in de kernen van de 
 gemeente
• Gratis gezondheidstest voor 
 65-plussers in Stavenisse, 
 Sint-Maartensdijk en Scherpenisse
• Textiel Race: scholen strijden tegen
 textielafval
• Werkzaamheden N656

OP WWW.THOLEN.NL:

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT 

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving woensdag 8 juni, aan-
vang 19.30 uur:

Bespreekstukken: 
•   Jaarrekening 2021, concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 van de 

gemeenschappelijke regeling De Betho. 
•   Onderzoek Muziekonderwijs gemeente Tholen.
•   Jaarrekening 2021, gewijzigde programmabegroting 2022 en programmabegroting 

2023 inclusief  meerjarenraming 2024-2026 van de Zeeuwse Muziekschool.
•   Jaarrekening 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 

Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL).
•   Kadernota/programmabegroting 2023-2026 GR GGD Zeeland.
•   Voorstel tot vaststelling van de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) 2022 gemeente Tholen.
•   Voorstel tot afzien van indienen zienswijzen ten aanzien van de programmabegroting 

2023 en 2e wijziging programmabegroting 2022 van Samenwerkingsverband Welzijns-
zorg Oosterschelderegio (SWVO).

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op donderdag 9 juni, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken: 
Bespreekstukken:
•   Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Sa-

BeWa Zeeland.
•   Voorjaarswijziging begroting 2022 gemeente Tholen.
•   Voorstel tot besluitvorming met betrekking tot jaarstukken 2021, 1e begrotingswijzi-

ging 2022 en programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland.

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


