
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Nieuwlandsedijk hoek 
Groeneweg te Oud-Vossemeer: het kap-
pen van 22 populieren (ontvangen op 
 28 juni 2022).

• Oud-Vossemeer - Molenstraat 27: het 
plaatsen van zonnepanelen in de achter-
tuin (ontvangen op 27 juni 2022).

• Tholen - Tichelaarsweg 2: het bouwen van 
een loods (ontvangen op 27 juni 2022).

• Tholen - Ten Ankerweg 54: het bouwen van 
een erker (ontvangen op 29 juni 2022).

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

• Oud-Vossemeer - Langeweg 4: het plaat-
sen van 12 units t.b.v. huisvesting werkne-
mers (verzonden op 29 juni 2022).

• Oud-Vossemeer - Patrijzenweg 51: het wij-
zigen van de voorgevelkozijnen verdieping

 (verzonden op 29 juni 2022).
• Sint-Annaland - Kromsteven 34: het plaat-

sen van een overkapping (verzonden op 
30 juni 2022).

• Sint-Annaland - Tolweg 1: het bouwen van 
een woning (verzonden op 1 juli 2022).

• Sint-Maartensdijk – Blauwstraat 1 t/m 
29 : het plaatsen van een trap in een be-
staand appartementengebouw (verzon-
den op 29 juni 2022).

• Sint-Maartensdijk - Westvest 58: het 
plaatsen van een dakraam (verzonden op 
27 juni 2022).

• Tholen - Visstraat 23: het verbouwen van 
een pand (verzonden op 29 juni 2022).

• Tholen - Schansdijk 39: het vernieuwen 
van een veranda en schuur (verzonden op 
29 juni 2022).

• Tholen - Molenvlietsestraat 5: het verbou-
wen van een woning (verzonden op 30 juni 
2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende melding
op grond van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer hebben ontvangen van de inrich-

ting gelegen aan de Van der Slikkeweg 1 te 
Poortvliet van de inrichting gelegen aan de 
Van der Slikkeweg 1 te Poortvliet voor het 
veranderen van de inrichting.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
hebben op 15 april 2022 een aanvraag ont-
vangen voor een vergunning op basis van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De vergunningaanvraag is afkomstig van de 
inrichting, gelegen aan de Bram Groenewe-
geweg 2a in Poortvliet voor het verwijderen 
van het mestbassin en het terugplaatsen 
van een loods met mestkelder.

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor Tv Eegedima in Tho-
len van 4-10 juli van 18.00 tot 01.00 uur: 
open tennis toernooi.

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.

.. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 7 juli 2022

GEMEENTE THOLEN

0
7

JU
LI

2022
WEEK27

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. 

• Lancering website speciaal voor eigen 
vacatures

• Prijsuitreiking Thoolse fotowedstrijd 
gemeente en Stichting Tholen Beter 
Bekend

• Subsidie beschikbaar voor projecten 
die cultuur in Zeeland versterken

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


