
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Sint Philipsland - Luysterlaan 11: het 
bouwen van een garage (ontvangen op 
29 april 2022).

• Sint Philipsland - Luysterlaan 3: het 
plaatsen van een overkapping (ontvan-
gen op 27 april 2022).

• Sint Philipsland - Deensestraat 9: het 
vergroten van een woning en plaatsen 
mantelzorgwoning (ontvangen op 21 
april 2022).

• Sint-Annaland - Bezaan 29: het bouwen 
van een garage (ontvangen op 24 april 
2022).

• Tholen - Oudelandsestraat 4: het plaat-
sen van een overkapping (ontvangen op 
26 april 2022).

• Tholen - Plantagestraat t.h.v. nr 23: het 
kappen van een boom (ontvangen op 21 
april 2022).

Zij hebben de volgende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning ontvangen:

• Poortvliet - Bram Groenewegeweg 2a: 
Het verwijderen van het mestbassin en 
het terugplaatsen van een loods met 
mestkelder. 

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedu-
re, verleend:

• Poortvliet - Molenstraat 44: het plaat-
sen van een airco unit (verzonden op 22 
april 2022).

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat het bestemmingsplan Patrijzen-
weg Noord in Oud-Vossemeer gewijzigd is 
vastgesteld. 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij een besluit Hogere Waarden 
Geluid hebben genomen ten behoeve van 
het bestemmingsplan Patrijzenweg Noord 
Oud-Vossemeer. 

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn afwis-
selend fysiek of  digitaal. Op de agenda 
staat de behandeling van aanvragen 
omgevingsvergunning (openbaar) 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 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. 

DE GEMEENTERAAD 
VERGADERT

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. Houd daarom rekening met 
langere wachttijden.

Digitaal zaken regelen
Via de website www.tholen.nl kunt u zaken rege-
len zoals: melding geboorte, melding overlijden, 
aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. Ook rij-
bewijzen en reisdocumenten kunnen gedeelte-
lijk digitaal aangevraagd worden.

OPENINGSTIJDEN RONDOM 
BEVRIJDINGSDAG

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de extra vergadering van de 
gemeenteraad op dinsdag 17 mei, aanvang 
19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om kennis te nemen van het be-
leidsprogramma 2022-2026.

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

• 9 tot en met 18 mei: Werkzaamhe-
den N286

• Energietoeslag voor Thoolse inwo-
ners met een laag inkomen

• Thoolse fotowedstrijd: Dit is Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:


