
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Voorstraat 10: het 

plaatsen van dubbelglas in voor- en 
achtergevel 

 (ontvangen op 13 oktober 2022).
• Oud-Vossemeer - Hikseweg 18: het 

bouwen van een schuur (ontvangen op 
12 oktober 2022).

• Poortvliet - Gaaswijck: het bouwen van 
een woning 

 (ontvangen op 10 oktober 2022).
• Poortvliet - Engelaarsdijk 7: het plaat-

sen van 25 zonnepanelen (ontvangen 
op 14 oktober 2022).

• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 2: het 
bouwen van een berging/stalling (ont-
vangen op 27 september 2022).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 94: het 
verbouwen en vergroten van een wo-
ning (ontvangen op 7 oktober 2022).

• Sint-Maartensdijk - Molenstraat 9: het 
verbouwen van een garage tot woning 

(ontvangen op 8 oktober 2022).
• Sint-Maartensdijk - Molenstraat 1, 3 en 

5: het wijzigen van de voorgevels 
 (ontvangen op 8 oktober 2022).
• Tholen - Luchtenburgseweg 6: 
 het plaatsen van een erfafscheiding 
 (ontvangen op 13 oktober 2022).
• Tholen - Einsteinweg: het bouwen van 
 2 bedrijfspanden 
 (ontvangen op 13 oktober 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsver-
gunningen, reguliere voorbereidingspro-
cedure, verleend:
• Sint Philipsland - Langeweg 12: het 

plaatsen van een dakopbouw (verzon-
den op 13 oktober 2022).

• Sint-Annaland - Annavosdijk : het re-
construeren van een weg (verzonden 
op 10 oktober 2022).

• Stavenisse - Oudelandsedijk : het re-
construeren van een weg (verzonden 
op 10 oktober 2022).

• Tholen - Molenvlietsedijk t.h.v. nr 6: het 
plaatsen van een geluidscherm (ver-
zonden op 12 oktober 2022).

• Tholen - Nieuwe Postweg - Molenvliet-
sedijk: het plaatsen van 4 geluidscher-
men (verzonden op 11 oktober 2022).

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders geven ken-
nis van de terinzagelegging van het ont-
werpwijzigingsplan Oude Schoondorpse-
weg 3 te Poortvliet.

BEKENDMAKING 

Gemeente Tholen geeft kennis van haar 
voornemen tot het vestigen van een 

recht van opstal aan TholenSolar voor 
het oprichten en in werking hebben van 
een energie productie-installatie in het 
kader van de postcoderoosregeling op 
het gemeentehuis van Tholen gelegen 
aan het Hof  van Tholen 2 te Tholen.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op 
dinsdag 1 november 2022 op het ge-
meentehuis. Aanvang: 9:30 uur. 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

Onderwerpen van de vergadering van de gemeen-
teraad op donderdag 10 november, aanvang 19.30 
uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot vaststelling van de programmabe-

groting 2023 en instemming met de meerjaren-
raming 2024-2026.

• Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswij-
ziging voor het begrotingsjaar 2023.

• Voorstel tot vaststelling van de programmarap-
portage per 1 september 2022 over het begro-
tingsjaar 2022, inclusief  vaststelling van de 
daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2022.

• Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke be-
lastingen (woonlasten) per 1 januari 2023 door 
middel van vaststelling van de belastingverorde-
ningen.

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

• 9 november: energiemarkt in Sint-
Maartensdijk 

• Gemeente Tholen verlaagt CO-2 uit-
stoot van het gemeentelijk wagen-
park

• 1.300 euro energietoeslag voor in-
woners met een laag inkomen

•  Weer geld voor verkrotte woningen

OP WWW.THOLEN.NL:

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

0113 249442
Bel met onze professionals
Eén telefoonnummer voor alle Zeeuwen:

Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Of kijk op ggdzeelandprikt.nl

Vragen over 
corona? Een 
vaccinatieafspraak
maken?


