
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Poortvliet - Tolweg: het bouwen van een 
woning (ontvangen op 10 juli 2022).

• Sint-Maartensdijk - William Boothstraat 
11: het bouwen van een garage (ontvan-
gen op 13 juli 2022).

• Tholen - Nieuwe Postweg - Nieuwlandse-
weg: het realiseren van een tijdelijke by-
pass t.b.v. een derde aansluiting voor de 
stad Tholen (ontvangen op 13 juli 2022).

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

• Scherpenisse - Gorishoeksedijk 35: het 
plaatsen van afvalinzamelingscontainers

 (verzonden op 12 juli 2022).
• Sint-Annaland - Spastraat 25 : het bou-

wen van een bedrijfspand (verzonden op 
11 juli 2022).

• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat 

3 en Zonnebloemstraat 1 en 3 : het bou-
wen van een brede school (verzonden op         
14 juli 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 Hogeweg 17 te Poortvliet 
voor het in werking hebben van een paar-
denhouderij voor het houden en fokken van 
paarden en ezels.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van het ontwerpwijzigingsplan Lange 
Zandweg 1, Poortvliet.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-

te Tholen geven kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpwijzigingsplan Oude 
Sint-Annalandseweg 1, Sint-Maartensdijk 
(De Grote Muiterij).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Tholen geven kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpbestemmingsplan 
Molenvliet. Het plangebied is gelegen 
tussen de Molenvlietsedijk, de Eeweg en 
de watergang naast de Secretaris Laban-
straat en de Korstiaen Bestebroerlaan te 
Tholen.

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
- Sport- en gemeenschapscentrum Haes-
tinge, Sportlaan 2D, Sint-Maartensdijk op 
06-08-2022 van 20.30 uur tot 02.00 uur: 
muziekevenement na afloop van de brade-
rie. 

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. 

• Ontwerpwedstrijd voor jongeren uit 
 gemeente Tholen

• Informatiepunt Verdronken Dorpen 
 geopend

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


