
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Langeweg 3: het bouwen van 
een loods (ontvangen op 11 maart 2022).

• Poortvliet - Lageweg 7: het gewijzigd uitvoe-
ren van een reeds verleende vergunning voor 
het bouwen van een woning (ontvangen op 17 
maart 2022).

• Sint Philipsland - Henriëttedijk 2a: het plaat-
sen van zonnepanelen (ontvangen op 11 maart 
2022).

• Sint Philipsland - Sluisweg 8i: het bouwen van 
een schuur (ontvangen op 14 maart 2022).

• Sint Philipsland - Rijksweg 5: het verbouwen 
van een hotel tot recreatieappartementen (ont-
vangen op 16 maart 2022).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 82: het bouwen 
van een garage/berging (ontvangen op 13 
maart 2022).

• Sint-Annaland - Annavosdijk 5: het bouwen van 
een loods (ontvangen op 15 maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Reigerlaan 1: het plaatsen 
van een erfafscheiding (hekwerk met klimop) 
(ontvangen op 15 maart 2022).

• Stavenisse - Pilootweg : het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen op 15 
maart 2022).

• Tholen - Kaaij 2: het aanbrengen van een 
schaararmscherm aan de voorgevel (ontvan-
gen op 16 maart 2022).

• Tholen - Wal 29: het plaatsen van een bijge-
bouw (ontvangen op 16 maart 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Oud-Vossemeer - Veerstraat 20: het plaatsen 
van tijdelijke opslagcontainers (verzonden op 
17 maart 2022).

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 16: het vergro-
ten van de woning met een uitbouw en het 
plaatsen van een overkapping (verzonden op 
18 maart 2022).

• Sint Philipsland - Voorstraat 43: vernieuwen / 
verhogen afscheiding van een bestaand dak-
terras (verzonden op 18 maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Markt 28: het vervangen 
van het dak en de kozijnen (verzonden op 11 
maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 19 t/m 43a 
(oneven) en Frank van Borselenstraat 28 t/m 
54 (even): het bouwen van 2 appartementen-
gebouwen (verzonden op 17 maart 2022).

• Tholen - Klinket 19: het wijzigen van de voorge-
vel garage (verzonden op 18 maart 2022).

• Tholen - Plantagestraat 23: het uitbreiden van 
een woning (verzonden op 18 maart 2022).

• Tholen - Oesterdam 275: het bouwen van een 
vrijstaande berging (verzonden op 14 maart 
2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
uitgebreide voorbereidingsprocedure, verleend:
• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 3: het plaat-

sen van een tijdelijke huisvesting ten behoeve 
van de school (brandveilig gebruik).

BEKENDMAKING 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Tholen maken bekend dat zij van plan zijn 
de raad te adviseren de ‘Nota bodembeheer en 
Bodemkwaliteitskaart’ vast te stellen. 

In 2012 is een Nota bodembeheer en Bodem-
kwaliteitskaart voor de gemeente Tholen opge-
steld. Deze Nota geeft de kaders aan voor het 
(her)gebruiken van grond. 
In 2014 is deze uitgebreid voor wegbermen en 
in 2020 voor PFAS. De ‘Nota bodembeheer en 
Bodemkwaliteitskaart’ wordt nu geactualiseerd.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan Welgelegen 
infra, Tholen. Het plangebied ligt ten noorden 
van de N286 en ten westen van Welgelegen III en 
Welgelegen IV. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0716.WelgelegenTholen-ON01.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op de maan-
dagen in de even weken. Aanvang: 9:30 uur. 
De vergaderingen zijn afwisselend fysiek of  di-
gitaal. Op de agenda staat de behandeling van 
aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) en 
vooroverlegplannen (niet openbaar). De agenda 
is vanaf  donderdag voorafgaand aan de verga-
dering op te vragen bij het cluster Vergunningen 
en Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 
0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperi-
odes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerking-
treding 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. 

• Coronavirus laatste nieuws 

• Haringvlietbrug zeven nachten gestremd in april en mei

• Maartenshof  in orde gebracht voor opvang

• Brugopeningen Haringvlietbrug in nieuw vaarseizoen bekend

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte op maandag 11 
april, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de begroting 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2023.
• Voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan Patrijzenweg Noord Oud-Vos-

semeer.
• Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 12 
april, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot vaststelling Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ gemeen-

te Tholen 2022.
• Voorstel in te stemmen met de 5e begrotingswijzing 2022 tot het verwerken 

van prenataal huisbezoek in de begroting van GR GGD Zeeland.

Eigen initiatief commissie:
• Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio – jaarverslag 2020-2021 

(terugverwezen vanuit de gecombineerde vergadering commissie Ruimte en 
Samenleving van 7 februari 2022, op verzoek van de heren A.L.S. Schoonen/
fractie CDA, J.P.M. Heshof/fractie PvdA/GL en A. Prins/fractie SGP).

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op woens-
dag 13 april, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om kennis te nemen van de bevindingen uit de rechtmatigheidscon-

trole en de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2021 ge-
zien de aard en omvang alsnog te bekrachtigen.

• Voorstel tot invulling van de gemeentelijke ombudsfunctie per 1 januari 2023.

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