
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Patrijzenweg 51: het 
wijzigen van de voorgevelkozijnen verdie-
ping (ontvangen op 31 mei 2022).

• Poortvliet - Bartelmeetweg 5: het veran-
deren van een inrichting + het bouwen 
van een schuur (ontvangen op 28 mei 
2022).

• Sint Philipsland - Schoolstraat 40: het 
isoleren van het dak (ontvangen op 31 
mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat 
: het bouwen van een brede school (ont-
vangen op 24 mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Geulweg 37: het 
gewijzigd uitvoeren van een reeds ver-
leende vergunning voor het bouwen van 
een bedrijfspand (ontvangen op 25 mei 
2022).

• Tholen - Schansdijk 39: het vernieuwen 
van een veranda en schuur (ontvangen 
op 1 juni 2022).

• Tholen - Doelweg 64: het vernieuwen van 
kozijnen op bovenverdieping (ontvangen 
op 27 mei 2022).

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

• Poortvliet - Smidsstraat 12: het wijzigen 
van de voor- en zijgevel (verzonden op 31 
mei 2022).

• Sint Philipsland - Hoge Weide 4: het bou-
wen van een woning (verzonden op 2 juni 
2022).

• Sint-Annaland - Bezaan 27: het bouwen 
van een overkapping met schuur (verzon-
den op 31 mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Anjerstraat 17: het 
vergroten van de garage (verzonden op 
30 mei 2022).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 3: het uit-
breiden van een dienstencentrum (ver-
zonden op 1 juni 2022).

• Tholen - Oudelandsedijk 3: het bouwen 
van een bedrijfsloods (verzonden op 30 
mei 2022).

Zij hebben de beslistermijn van de volgen-

de aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning verlengd met een termijn van maxi-
maal zes weken: 

• Tholen - Prinses Christinastraat 11: het 
vergroten van een woning met dakop-
bouw aan de voorzijde (verzonden op 2 
juni 2022).

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisse-
lend fysiek of  digitaal. Op de agenda staat 
de behandeling van aanvragen omgevings-
vergunning (openbaar) en vooroverlegplan-
nen (niet openbaar). De agenda is vanaf  
donderdag voorafgaand aan de vergade-
ring op te vragen bij het cluster Vergun-
ningen en Handhaving van Team Ruimte, 
(telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over in-
zageperiodes, zienswijzen, bezwaar en 
beroep, inwerkingtreding en bekendma-
kingen 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. 

GEEN AANVRAGEN OF 
UITREIKINGEN 
RIJBEWIJZEN OP 13 JUNI 

GEMEENTE
NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Op maandag 13 juni is het in verband met 
een update van het systeem niet mogelijk om 
rijbewijzen aan te vragen of  uit te reiken. Het 
is die dag wel mogelijk om alle andere aan-
vragen te doen.

• Voormalig burgemeester en voormalig ge-
meentesecretaris ereburgers van Itawa

• Tholen gaat strijd met Schouwen-Duiveland 
aan in het NK Tegelwippen

• Start project afval scheiden op Brede School 
Sint-Annaland

• Aanmelden sport- en cultuurverenigingen 
voor boekje ‘Jij op Tholen, Sport en Cultuur’

• Meedenken over sport- en gemeenschaps-
centrum Meulvliet Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:


