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WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Kalisbuurt 24: het plaat-
sen van een mantelzorgwoning (ontvan-
gen op 20 maart 2022).

• Sint-Annaland - Molendijkseweg 9: het 
plaatsen van een chalet t.b.v. B&B (ont-
vangen op 19 maart 2022).

• Sint-Annaland - Weststraat 12: het ver-
bouwen van een woning (ontvangen op 19 
maart 2022).

• Sint-Annaland - Voorstraat 50: het realise-
ren van een bed & wellness (ontvangen op 
21 maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Kastelijnsweg 15: het 
wijzigen van de gevels (ontvangen op 20 
maart 2022).

• Sint-Maartensdijk - Keethil 2: het verbou-
wen van een woning (ontvangen op 22 
maart 2022).

• Tholen - Hofstede 7: het uitbreiden van 
een garage (ontvangen op 23 maart 
2022).

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

• Oud-Vossemeer - Willem van Beieren-
straat 42: het bouwen van een garage en 
tuinmuur (verzonden op 25 maart 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 59: het plaatsen 
van 2 dakkapellen (verzonden op 25 
maart 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 45: het plaatsen 
van een dakkapel (verzonden op 25 maart 
2022).

• Stavenisse - Bos 29: het vergroten van een 
woning (verzonden op 21 maart 2022).

• Stavenisse - Buurtweg 111: het plaatsen 
van een dakkapel (verzonden op 22 maart 
2022).

• Stavenisse - Buurtweg 117: het plaatsen 
van een dakkapel (verzonden op 22 maart 
2022).

• Tholen - Tichelaarsweg 4: het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit (verzonden op 
23 maart 2022).

Zij hebben besloten om de beslistermijn van 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning te verlengen met een termijn van 
maximaal zes weken:
• Poortvliet - Molenstraat 44: het plaatsen 

van een airco unit (verzonden op 21 maart 
2022).

• Tholen -  Nieuwe Postweg - Nieuwlandse-
weg: het realiseren van een derde aanslui-
ting voor stad Tholen (verzonden op 21 
maart 2022).

BEKENDMAKING 

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
• Voetbalvereniging Wij Houden Stand, Bie-

rensstraat 79, Sint-Annaland op 02-04-
2022 en 30-04-2022 van 17:00 tot 23:00 
uur.

• Huys van Roosevelt, Raadhuisstraat 13, 

Oud-Vossemeer. Incidentele activiteit ho-
recabedrijf  (verjaardagsfeest) op 08-04-
2022 van 20:00 tot 01:00 uur.

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 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. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

OP WWW.THOLEN.NL:
• Aanleg klein voedselbos in Tholen

INSCHRIJVING VAN VLUCHTELINGEN  
IN DE GEMEENTE THOLEN

Vangt u vluchtelingen op? Het is belangrijk dat de vluchtelingen die bij u verblijven zich 
inschrijven in de Basisregistratie van de gemeente. Zo kunnen zij bijvoorbeeld leef-
geld aanvragen. Voor deze inschrijving kan een afspraak ingepland worden via onze  
website: tholen.nl/contact of telefonisch via 140166.

REGISTRATIE ZORGT ERVOOR
• dat we inzichtelijk krijgen hoeveel mensen uit Oekraïne in onze gemeente en uiteindelijk in 

Nederland verblijven;
• dat zaken als medische hulp, leefgeld en scholing makkelijker geregeld kunnen worden;
• dat we weten waar we mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld als achtergebleven 

familieleden contact zoeken, men op de hoogte moet worden gehouden van de laatste 
ontwikkelingen;

• dat we uit oogpunt van veiligheid weten hoeveel mensen er op een adres verblijven.

Vangt u vluchtelingen op? Dan is het daarnaast ook fijn als u zich registreert als opvangadres.  
U kunt zich registreren als opvangadres via de website van de gemeente: tholen.nl/actueel/
steun-oekraine

HULPLIJNEN
Het Rode Kruis heeft twee landelijke nummers geopend: één voor hulpvragers en hulpaanbieders 
met vragen in het Nederlands. Het telefoonnummer van deze hulplijn is  070 44 55 888.

Daarnaast kunt u via Whatsapp vragen stellen in het Oekraïens en Engels en krijgt u antwoord 
terug in de taal waarin het bericht wordt gestuurd. Deze hulplijn is te bereiken via  06 4815 8053.

Voor meer lokale informatie over kunt u altijd op onze website www.tholen.nl terecht. Vergeet 
ook onze Facebookpagina niet te volgen voor het laatste nieuws.

14 0166        gemeente@tholen.nl  www.tholen.nl

REFUGEEHELP.NL
RefugeeHelp.nl is een online platform voor 
vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland en 
iedereen die hen wil helpen. Het platform 
geeft een schat aan relevante informatie en 
bundelt initiatieven van de overheid, maat-
schappelijke organisaties, bedrijven en perso-
nen. Van het grootste belang zijn de wensen 
en behoeften van de vluchtelingen die in ons 
land verblijven. Op deze website ontmoeten 
vraag en aanbod elkaar en iedereen die op 
zoek is naar inspiratie en/of ondersteuning bij 
het helpen van vluchtelingen vindt deze hier.  
RefugeeHelp.nl is een platform voor en door 
vluchtelingen.

RefugeeHelp.nl is the online starting point for 
Ukrainian refugees in the Netherlands and 
everyone who wants to help. The dynamic 
platform offers relevant information and bun-
dles initiatives from the government, NGOs, 
companies, and individuals. The wishes and 
needs of refugees are paramount here, sup-
ply and demand come together and anyone 
who wants to get involved with refugees can 
find inspiration and support. RefugeeHelp.nl 
is a platform for and by refugees. 


