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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

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte op maandag 13 
maart, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:

• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Molenvliet te 
Tholen.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 14 
maart, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om de aanbevelingen uit het eindrapport “Evaluatie van het proces 

van heroverweging van de inkooprelatie met Intervence” over te nemen.

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op donder-
dag 16 maart, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Vaststellen Financiële Verordening gemeente Tholen 2023 en  Controleveror-

dening gemeente Tholen 2023.
• Voorstel om het controleprotocol 2023 vast te stellen en kennis te nemen van 

het intern controleplan 2023 -2024.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening binnentreden in woningen ter 

uitvoering van noodverordeningen.

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

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:

• Poortvliet - Korenaar: het bouwen van een wo-
ning (ontvangen op 17 februari 2023).

• Scherpenisse - Molenstraat 16: het realiseren 
van B&B’s in de bestaande bebouwing

 (ontvangen op 16 februari 2023).
• Sint Philipsland - Esdoornhof  26: het plaatsen 

van carport (ontvangen op 1 februari 2023).
• Sint Philipsland - Noorddijk 8: het bouwen van 

een bedrijfswoning 
 (ontvangen op 14 februari 2023).
• Sint Philipsland - Zuidweg 1: het bouwen van 

een loods (ontvangen op 14 februari 2023).
• Sint Philipsland - Krammerstraat 1: het isole-

ren van dakconstructie woning 
 (ontvangen op 13 februari 2023).
• Stavenisse - Buurtweg 67: het plaatsen van 2 

dakkapellen (ontvangen op 16 februari 2023).
• Stavenisse - Bos 35: het verbouwen en vergro-

ten van een woning 
 (ontvangen op 14 februari 2023).
• Stavenisse - Buurtweg 18: het bouwen van een 

loods (ontvangen op 13 februari 2023).
• Tholen - Oudelandsedijk 24: het plaatsen van 

een pre-mantelzorgwoning 
 (ontvangen op 15 februari 2023).
• Tholen - Vossemeersepoort 13: het verbouwen 

van een pand tot woning 
 (ontvangen op 14 februari 2023).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunnin-
gen, reguliere voorbereidingsprocedure, ver-
leend:

• Oud-Vossemeer - Onder de Molen 32: het bou-
wen van een woning 

 (verzonden op 13 februari 2023).
• Oud-Vossemeer - Zoetendijk 1 N01: het plaat-

sen van een gemaal 
 (verzonden op 13 februari 2023).

• Scherpenisse - Wilhelminastraat 5: het bou-
wen van een opbouw 

 (verzonden op 17 februari 2023).
• Sint-Annaland - ‘s-Gravenkreek 33: het plaat-

sen van een airco 
 (verzonden op 10 februari 2023).
• Tholen - Oudelandsestraat 17: het vergroten 

van een woning 
 (verzonden op 17 februari 2023).
• Tholen - Bosstraat 7: het plaatsen van een 

schuur/overkapping 
 (verzonden op 14 februari 2023).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende melding op grond van het Activiteiten-
besluit milieubeheer ontvangen van Molen-
vlietsedijk 7 in Tholen voor het veranderen van 
de inrichting. 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben het wijzi-
gingsplan Langeweg 57 en 59 in Scherpenisse 
ongewijzigd vastgesteld.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken om 9:30 uur 
in het gemeentehuis. Op de agenda staat de 
behandeling van aanvragen omgevingsvergun-
ning (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 inzage-
periodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, in-
werkingtreding en bekendmakingen op onze 
website.

• Gemeente Tholen stelt energienoodfonds open
• Voorzitters, leden en tellers gezocht voor de verkiezingen op 15 maart
• Gemeente Tholen verlengt crisisnoodopvang tot 1 december 2023
• Insectenhotel als start ontwikkeling nieuwe woonwijk in Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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