
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Tholen - Burgemeester Van Stapelestraat 27: 
het plaatsen van een carport (ontvangen op 19 
januari 2022).

• Tholen - Veerweg 2a: het plaatsen van een tij-
delijke woonunit (verlengen instandhoudings-
termijn) (ontvangen op 14 januari 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Sint Philipsland - Luysterlaan 1: het verbouwen 
en vergroten van een woning (verzonden op 17 
januari 2022).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 56: het wijzigen 
van een schuur naar keuken (verzonden op 17 
januari 2022).

• Sint-Maartensdijk - ter hoogte van Ruigendijk: 
het kappen van een populier (verzonden op 19 
januari 2022).

• Tholen - Stevinweg 7: het bouwen van een be-
drijfspand (verzonden op 18 januari 2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 

Tholen maken bekend dat zij het wijzigings-
plan Boomdijk 4 en Ceresweg 2, Tholen onge-
wijzigd hebben vastgesteld. Het plan heeft het 
kenmerk NL.IMRO.0716.WPBmdykCrswegTLN-
VG01.

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen maken bekend dat zij het wijzigingsplan 
Weelweg 10, Sint-Maartensdijk ongewijzigd heb-
ben vastgesteld. Het plan heeft het kenmerk 
NL.IMRO.0716.Weelweg10SMD-VG01.

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 inzagepe-
riodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwer-
kingtreding en bekendmakingen op onze web-
site.
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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

• Coronavirus laatste nieuws 

• Onderzoek toekomst muziekonderwijs op Tholen

• Ideeën gezocht voor herinrichting Langeweg Anna Jacobapolder

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 17 febru-
ari, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) ge-

meente Tholen.
• Voorstel renovatie zwembad Haestinge Sint-Maartensdijk.
• Voorstel tot vaststellen van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang Zeeland 2022 – 2025.
• Voorstel tot vaststelling van de tarievenverordening gemeentelijke accommo-

daties gemeente Tholen voor het jaar 2022.
• Voorstel tot benoeming van een lid van de raad van toezicht Stichting Open-

baar Primair Onderwijs Tholen, OcTHO.
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de 3e be-

grotingswijziging 2022 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en wel een ziens-
wijze in te dienen tegen het ontwerp van de 4e begrotings-wijziging 2022.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT
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