
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Burgemeester Versluijs-
straat 20: het verbouwen van een school 
(ontvangen op 13 april 2022).

• Poortvliet - Smidsstraat 12: het wijzigen 
van de voor- en zijgevel (ontvangen op 12 
april 2022).

• Sint Philipsland - Hoge Weide 4: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 11 
april 2022).

• Sint-Annaland - Bezaan 27: het bouwen 
van een overkapping met schuur (ontvan-
gen op 8 april 2022).

• Stavenisse - Boswei 40: het kappen van 
een boom (ontvangen op 6 april 2022).

• Tholen - Prinses Christinastraat 11: het 
vergroten van een woning met dakopbouw 
aan de voorzijde (ontvangen op 11 april 
2022).

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

• Oud-Vossemeer - Kalisbuurt 24: het plaat-
sen van een mantelzorgwoning (verzon-

den op 12 april 2022).
• Scherpenisse - Geertruidaweg 78: het 

plaatsen van nieuwe kozijnen en het ver-
nieuwen van de gevelbekleding (verzon-
den op 14 april 2022).

• Sint-Annaland -  ter hoogte van Bierens-
straat 32 en 66: het kappen van 2 elzen 
(verzonden op 12 april 2022).

• Sint-Annaland - Tuinstraat 39c: het ver-
bouwen van een woning (verzonden op 11 
april 2022).

• Sint-Maartensdijk - Nijverheidsweg 1m: 
het plaatsen van een kozijn in de zijgevel 
(verzonden op 12 april 2022).

• Stavenisse - Stoofdijk 11: het aanleggen 
van een verhoogd terras (demontabel) 
(verzonden op 13 april 2022).

• Tholen - Bebouwdendam 25 en 27: het 
verbouwen van 2 panden tot 2 woningen 
(verzonden op 12 april 2022).

• Tholen - Voorerf  26: het aanbrengen van 
een luifel boven de voordeur (verzonden 
op 11 april 2022).

• Tholen - Kaaij 2: het aanbrengen van een 
schaararmscherm aan de voorgevel (ver-
zonden op 11 april 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ning geweigerd:
• Tholen - Hertenkamp 19: het kappen van 

een berkenboom (verzonden op 13 april 
2022).

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
• Huys van Roosevelt, Raadhuisstraat 13, 

Oud-Vossemeer op 10-06-2022 en 11-06-
2022 van 10:00 tot 02:00 uur: Oud-Vosse-
meerse kermis.

• De Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 48, 
Oud-Vossemeer op 25-06-2022 van 20.00 
tot 02.00 uur: verjaardag met live muziek. 

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 inzage-
periodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, 
inwerkingtreding en bekendmakingen 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 KONINGSDAG 
EN BEVRIJDINGSDAG

• Eerste bomen in park Smerdiek-West
• Tholen doet mee aan het NK Tegelwippen
• Kranslegging 4 mei herdenking 2022
• Energietoeslag voor Thoolse inwoners 

met laag inkomen

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Op Koningsdag op woensdag 27 april is 
het gemeentehuis gesloten. Ook op Bevrij-
dingsdag op donderdag 5 mei en op vrijdag 
6 mei is het gemeentehuis gesloten.

Digitaal zaken regelen
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken 
regelen zoals: melding geboorte, melding 
overlijden, aanvraag uittreksel BRP en ver-
huizing. Ook rijbewijzen en reisdocumenten 
kunnen gedeeltelijk digitaal aangevraagd 
worden.

Milieustraat
Op Koningsdag is de milieustraat gesloten. 
Op Bevrijdingsdag is de milieustraat nor-
maal geopend. Het kan druk zijn. Houdt 
daarom rekening met langere wachttijden.


