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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
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Cornelis Frankenstraat 
33: het renoveren en isoleren van het dak 
(ontvangen op 2 januari 2023).

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

 (ontvangen op 3 januari 2023).
• Tholen - Welgelegen 2c: het gebruiken van 

een pand t.b.v. detailhandel 
 (ontvangen op 31 december 2022).

• Tholen - Energieweg 20: het vergroten van 
een bedrijfspand 

 (ontvangen op 31 december 2022).
• Tholen - Kerkplein 3: het plaatsen van een 

antenne (ontvangen op 2 januari 2023).

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

• Oud-Vossemeer - Molenweg 29: het ver-
groten van een bedrijfspand 

 (verzonden op 30 december 2022).
• Poortvliet - Wilhelminastraat 18: het ver-

vangen van de dakplaten op de garage 
(verzonden op 4 januari 2023).

• Poortvliet - Schelphoekseweg 3: het ver-

wijderen van een schoorsteen 
 (verzonden op 6 januari 2023).

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur in het gemeentehuis. Op de agen-
da staat de behandeling van aanvragen 
omgevingsvergunning (openbaar) en voor-
overlegplannen (niet openbaar). De agenda 
is vanaf  donderdag voorafgaand aan de 
vergadering op te vragen bij het cluster Ver-
gunningen en Handhaving van Team Ruim-
te, (telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• Herdenkingen Watersnoodramp 2023
• Weinig schade door vuurwerk in Tholen
• Meld je aan voor het Burgerberaad Zorg 
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