
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben 
de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning ontvangen:
• Scherpenisse - Hoge Markt 2: het iso-

leren van het dak 
 (ontvangen op 16 september 2022).
• Sint Philipsland - Langeweg 54: het 

bouwen van een loods 
 (ontvangen op 14 september 2022).
• Stavenisse - Molendijk 14: het verbou-

wen van 3 woningen 
 (ontvangen op 14 september 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsver-
gunningen, reguliere voorbereidings-
procedure, verleend:
• Oud-Vossemeer - achter Weel-

hoekstraat 33: het kappen van 1 
boom 

 (verzonden op 14 september 2022).
• Sint Philipsland - Deensestraat (be-

graafplaats): het kappen van 1 boom 
(verzonden op 14 september 2022).

• Sint-Annaland - Bronsgeestweg 22, 

24 en Spastraat 4 en 4a: het bouwen 
van een bedrijfsgebouw 

 (verzonden op 14 september 2022).
• Tholen - Bosstraat: het kappen van 1 

boom 
 (verzonden op 14 september 2022).
• Tholen - ter hoogte van Hertenkamp 

5: het kappen van 1 boom 
 (verzonden op 14 september 2022).
• Tholen - Kerkplein 1: het kappen van 

een es 
 (verzonden op 16 september 2022).
• Tholen - Louisestraat 7: het vergroten 

van een woning 
 (verzonden op 16 september 2022).

Zij hebben de volgende ingediende aan-
vraag voor een omgevingsvergunning 
ingetrokken:
• Sint Philipsland - Sluisweg 18: het 

aanleggen van een camperplaats 
 (verzonden op 9 september 2022).

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op 
de maandagen in de even weken. Aan-

vang: 9:30 uur. De vergaderingen zijn 
afwisselend fysiek of  digitaal. Op de 
agenda staat de behandeling van aan-
vragen omgevingsvergunning (open-
baar) en vooroverlegplannen (niet 
openbaar). De agenda is vanaf  donder-
dag voorafgaand aan de vergadering 
op te vragen bij het cluster Vergunnin-
gen 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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Onderwerpen van de vergadering van de gemeente-
raad op donderdag 13 oktober, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot geen bedenkingen/ bezwaren te uitten 

en in te stemmen met de door het College van be-
stuur van Octho voorgelegde statutenwijziging.

• Voorstel om in te stemmen met het regionaal kader 
gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025.

• Jaarstukken 2021 en bestemmingsresultaat 2021 
van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.

• Mobiliteitsplan Tholen 2022-2030.
• Voorstel tot vaststelling van de integrale laadvisie 

gemeente Tholen 2022.
• Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen en 

de Berekening tarieven voor rioolaansluiting 2022.
• Vaststellen Bestemmingsplan Parkzicht.
• Voorstel tot beschikbaar stellen van budget voor de 

Starterslening.
• Voorstel tot vaststelling Ruimte-voor-ruimte regeling 

Tholen.
• Voorstel tot het vaststellen van de verordening ge-

meentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit en 
het benoemingsbesluit.

• Voorstel tot het wijzigen van de Verordening op de 
raadscommissies gemeente Tholen.

Meer informatie over deze vergadering is terug te vin-
den op de website www.tholen.nl.

• Wethouder Hommel overhandigt 
eerste exemplaar Sport- en Cul-
tuurboekje in Stavenisse

• GGD Gezondheidsmonitor Volwas-
senen en Ouderen 2022 gestart

• Gratis zelftesten en mondkapjes 
voor inwoners met een laag inkomen

OP WWW.THOLEN.NL:

DE GEMEENTERAAD VERGADERT


