
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Poortvliet - naast Oude Schoondorpse-
weg 3: het verbouwen van een pand tot 
woning (ontvangen op 13 juni 2022).

• Scherpenisse - Lageweg 1: het realiseren 
van een tijdelijke woonruimte (ontvangen 
op 14 juni 2022).

• Scherpenisse - Lage Markt 9: het vernieu-
wen van de dakkapel (voorzijde) (ontvan-
gen op 13 juni 2022).

• Sint Philipsland - Langeweg 12: het plaat-
sen van een dakopbouw aan de achterzij-
de woning (ontvangen op 16 juni 2022).

• Tholen - Kaaij en Wal: het aanleggen / 
vervangen van E-bekabeling en waterlei-
ding (ontvangen op 14 juni 2022).

• Tholen - Marconiweg 2: het plaatsen 
van een rookhok (ontvangen op 14 juni 
2022).

• Tholen - Schelde-Rijnweg 86: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 14 juni 
2022).

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

• Poortvliet - Schelphoekseweg 3: het plaat-
sen van zonnepanelen (verzonden op 17 

juni 2022).
• Sint Philipsland - Deensestraat 9: het ver-

groten van een woning en plaatsen pre-
mantelzorgwoning (verzonden op 15 juni 
2022).

• Stavenisse - Wilhelminastraat 41: het 
bouwen van een berging met overkapping 
(verzonden op 17 juni 2022).

• Tholen - Plantagestraat t.h.v. nr 23: het 
aanleggen van een hemelwaterriool en 
kappen van een boom (verzonden op 15 
juni 2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen ma-
ken bekend dat zij de volgende melding op 
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
hebben ontvangen van de inrichting gelegen 
aan de Stoofweg 6 te Sint-Annaland voor:

• het oprichten van een landbouwschuur 
voor het drogen van bloemen en het ver-
werken van zaad

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 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. 

In juli en augustus 2022 hanteert de mi-
lieustraat in Sint-Maartensdijk aangepas-
te openingstijden. Maandag tot en met 
vrijdag: van 8.00 tot 12.30 uur en van 
13.00 tot 15.00 uur. Zaterdag: van 9.00 
tot 15.00 uur.
Meer informatie op zrd.nl

Bespreekstukken:

• Voorstel tot vaststelling van het jaar-
verslag en de jaarrekening 2021 van 
de Gemeente Tholen.

• Voorstel tot vaststelling van de Kader-
nota 2023 voor de Gemeente Tholen.

• Voorstel verlenen toestemming voor de 
4e wijziging van de Gemeenschappe-
lijke Regeling ICT West-Brabant West

• Voorstel tot intrekking verordening 
leerlingenvervoer 2016 en vaststellen 
verordening leerlingenvervoer 2022.

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

• Dorpsloket Anna Zorgt in Sint-Annaland geopend

• Wachttijden voor hulp bij het huishouden

• Kinderfietsen inzamelen op Tholen

• Verkeersmaatregelen Tholensebrug en Vossemeersebrug

OP WWW.THOLEN.NL:
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