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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
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:
•  Oud-Vossemeer - Zoetendijk: het plaatsen 

van een gemaal 
  (ontvangen op 22 december 2022).
•  Poortvliet - Haven Strijenham: het ver-

vangen van 12 meerpalen (ontvangen op 
16 december 2022).

•  Sint Philipsland - Zuiddijk 70: het verbou-
wen en uitbreiding van een woning (ont-
vangen op 19 december 2022).

•  Sint Philipsland - Noorddijk 4: het bouwen 
van een garage/berging (ontvangen op 
22 december 2022).

•  Tholen - Veerweg 9: het bouwen van een 
schuur  (ontvangen op 16 december 2022). 

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:
•  Poortvliet - Stoofstraat 26: het bouwen van 

een veranda, berging en een schutting (ver-
zonden op 19 december 2022).

•  Sint Philipsland - Sluisweg 8g: het gewij-
zigd uitvoeren van een vergunning voor het 
bouwen van een bijgebouw (verzonden op 
23 december 2022).

•  Sint-Annaland - Ceciliaweg 8: het vergroten 
van een woning 

  (verzonden op 16 december 2022).
•  Tholen - Nieuwe Postweg - Nieuwlandseweg: 

het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. 
derde aansluiting stad Tholen (nabij gaslei-
ding) (verzonden op 16 december 2022).

•  Tholen - Ceresweg 6: het bouwen van een 
bedrijfsloods met een tijdelijke pre-mantel-
zorgwoning 

  (verzonden op 23 december 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, 
verleend:
•  Sint Philipsland - Zuiddijk 6: het bouwen 

van een woning.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende melding op grond van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer ontvangen van 
de locatie gelegen aan de Bloemenlaan/
Frank van Borselenstraat in Sint-Maartens-
dijk voor de aanleg en het in werking hebben 
van gesloten bodemenergiesysteem.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op dins-
dag 10 januari 2023. Aanvang: 9:30 uur in 

het gemeentehuis. Op de agenda staat de 
behandeling van aanvragen omgevingsver-
gunning (openbaar) en vooroverlegplannen 
(niet openbaar). De agenda is vanaf  don-
derdag voorafgaand aan de vergadering op 
te vragen bij het cluster Vergunningen en 
Handhaving van Team Ruimte, 
(telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Rolbrug tijdelijk dicht voor 
   voetgangers
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