
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

•  Sint Philipsland - Sluisweg 8b: het vergroten van een 
bijgebouw (ontvangen op 20 april 2022).

•  Sint Philipsland - Rijksweg 6: het vernieuwen van een 
schuur (ontvangen op 18 april 2022).

•  Tholen - Klinket 20: het wijzigen van de voorgevel garage 
(ontvangen op 20 april 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere 
voorbereidingsprocedure, verleend:

•  Poortvliet - Paasdijkweg 1c: het bouwen van een woning 
(verzonden op 19 april 2022).

•  Scherpenisse - Molenweg 19: het bouwen van een wo-
ning met schuur (verzonden op 19 april 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, verleend:

•  Sint-Annaland – Spastraat 29: het bouwen van een be-
drijfspand (bouwmarkt)

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend 
dat zij de volgende melding op grond van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van de locatie 
gelegen aan Burgemeester Baerendshof  1 t/m 28 en 30, 
32 en 34  te Tholen voor:

•  De aanleg en het in werking hebben van gesloten bodem-
energiesystemen.

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 omgevingsvergunning (open-
baar) en vooroverlegplannen (niet openbaar). De agenda 
is vanaf  donderdag voorafgaand aan de vergadering op 
te vragen bij het cluster Vergunningen 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. 

PROGRAMMA 4 MEI 
HERDENKING 2022

Op Bevrijdingsdag op donderdag 5 mei en op vrijdag 
6 mei is het gemeentehuis gesloten. De milieustraat 
is deze dagen normaal geopend. Het kan druk zijn. 
Houdt daarom rekening met langere wachttijden.

Digitaal zaken regelen
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken regelen 
zoals: melding geboorte, melding overlijden, aan-
vraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rijbewijzen 
en reisdocumenten kunnen gedeeltelijk digitaal aan-
gevraagd worden.

OPENINGSTIJDEN RONDOM 
BEVRIJDINGSDAG

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Het 4 mei Comité organiseert in samenwerking met gemeente 
Tholen de officiële 4 mei herdenking in het wandelpark na-
bij de Vossemeersepoort in Tholen. U bent van harte welkom 
deze plechtigheid bij te wonen.

Programma:  
19.45 tot 
ongeveer 20.00 uur:    Koninklijke Muziekvereniging 
  Concordia speelt een aantal koralen
Even vóór 20.00 uur: Klinkt het ‘Taptoe-signaal’
20.00 tot 20.02 uur:   Wordt twee minuten stilte in acht 
  genomen
20.02 uur:   Zingen eerste couplet van het 
  Wilhelmus
20.05 uur:   Toespraak van burgemeester Sijbers
20.10 uur:  Voordracht gedichten basisschoolleer-

lingen 
20.15 uur:  Kranslegging

Heeft u zich niet aangemeld voor de kranslegging, maar wilt 
u toch bloemen of  een krans leggen, dan kunt u dit na de 
plechtigheid doen. 
Kunt u niet de hele plechtigheid staan? Dan zijn er een beperkt 
aantal stoelen beschikbaar.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. Teeuw via telefoonnummer 14 0166 of  via e-mail naar 
communicatie@tholen.nl. 

• Thoolse fotowedstrijd: Dit is Tholen
• Thools Erfgoed als Europees Voorbeeld
• Zwembad De Spetter Tholen open vanaf  Koningsdag
• Verkeershinder in de gemeente Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:
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