
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Willem van Beierenstraat 
42: het bouwen van een garage en tuin-
muur (ontvangen op 23 februari 2022).

• Scherpenisse - Molenweg 19: het bouwen 
van een woning met schuur (ontvangen op 
24 februari 2022).

• Sint Philipsland - Oostdijk 30: het vergro-
ten van een dakopbouw (ontvangen op 22 
februari 2022).

• Sint Philipsland - Eendrachtstraat 31: het 
plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 
op 22 februari 2022).

• Sint-Annaland - Tuinstraat 39c: het ver-
bouwen van een woning (ontvangen op 21 
februari 2022).

• Tholen - Marconiweg: het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen op 
23 februari 2022).

• Tholen - Oesterdam 275: het bouwen van 
een vrijstaande berging (ontvangen op 24 
februari 2022).

• Tholen - Voorerf  26: het aanbrengen van 
een luifel boven de voordeur (ontvangen 
op 24 februari 2022).

• Tholen - Hertenkamp 19: het kappen van 
een berkenboom (ontvangen op 22 febru-
ari 2022).

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

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 18: het ver-
groten van een woning (verzonden op 18 

februari 2022).
• Scherpenisse - Veerdijkseweg 4: het reali-

seren van een weegbrug (verzonden op 22 
februari 2022).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 4: het uit-
breiden van een opslagruimte (verzonden 
op 24 februari 2022).

• Tholen - Veerweg 2a: het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit (verlengen instandhou-
dingstermijn) (verzonden op 23 februari 
2022).

Zij zijn van plan een omgevingsvergunning 
[eerste/tweede fase] te verlenen voor:
• Sint-Annaland - Spastraat: het bouwen 

van een bedrijfspand (bouwmarkt).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ning ingetrokken:
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 10: 

het bouwen van een woning (verleend op 
15 februari 2021). (besluit verzonden op 
21 februari 2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende meldin-
gen op grond van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer hebben ontvangen voor de inrich-
ting gelegen aan:

• Stevinweg 32 te Tholen;
• Ambachtsweg 10 te Tholen.

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de

12-dagenregeling voor:
• SV Smerdiek: Sportlaan 2B, Sint-Maar-
tensdijk. Feestavond in de kantine van SV 
Smerdiek op 26-03-2022 van 20.00 tot 
00.00 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 
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 bekendmakin-
gen 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. 

GEMEENTE
NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de 
gemeenteraad op woensdag 9 maart, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Gang van zaken rondom de onder-

houdswerkzaamheden aan de Thool-
se brug.

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

Vanaf  dinsdag 1 maart tot en met don-
derdag 10 maart 2022 is het mogelijk 
om bij de receptie van het gemeente-
huis van Tholen (Hof  van Tholen 2) aan-
vraagformulieren voor een seizoensver-
gunning zeegroente snijden op te halen. 
Ook is het mogelijk om de vergunning 
digitaal aan te vragen via www.zeeland.
nl.

DE GEMEENTERAAD 
VERGADERT

AANVRAAGFORMULIER 
VERGUNNING ZEE-
GROENTE SNIJDEN 

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws 
• 7 tot en met 11 maart: nachtafsluitin-

gen Krammerbrug (N257)
• Start actualisatie gemeentegids
• Landbouwbedrijf  van Trier BV 
 hof leverancier in Tholen
• Tholensebrug afgesloten voor auto-

verkeer van 10 tot en met 31 maart


