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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

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat ons land werd getroffen door de 
Watersnoodramp. Vele slachtoffers vielen te betreuren, ook op Tholen en Sint 
Philipsland. Op 1 februari aanstaande wordt hier tijdens twee herdenkingsbij-
eenkomsten in Stavenisse en Sint Philipsland bij stilgestaan. Meer informatie 
over deze herdenkingsbijeenkomsten kunt u vinden op onze website.

Vanwege de activiteiten zijn er een aantal verkeersmaatregels genomen om 
deze dag in goede orde te laten verlopen. 

Stavenisse
Vanaf  10.00 uur tot 12.15 uur zijn de Stoofdijk (gedeelte), Molendijk (gedeelte), 
Voorstraat, Poststraat (vanaf  de Julianastraat) en het Van der Lek de Clerqplein 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Op het Van der Lek de Clerqplein geldt tijdens deze tijd een parkeerverbod.

Na afloop van de stille tocht wordt de Stoofdijk en de Voorstraat tot aan de Bos-
straat opengesteld voor verkeer.  Het Van der Lek de Clerqplein en de Poststraat 
blijven afgesloten tot aan de afloop van de herdenkingsbijeenkomst rond 12.15 
uur.

Weekmarkt Stavenisse
Omdat het Van der Lek de Clerqplein woensdag 1 februari 2023 is afgesloten 
vanwege de activiteiten rondom de herdenkingsbijeenkomst komt, in overleg 
met de standhouders, de weekmarkt op woensdag 1 februari 2023 te vervallen.

Sint Philipsland
Vanaf  15.00 uur tot 15.15 uur zijn de Eendrachtstraat, Mosselkreekstraat, 
Schoolstraat, Wilhelminastraat en Kerkring tijdelijk afgesloten voor doorgaand 
verkeer.

Na afloop van de stille tocht worden de Eendrachtstraat, Mosselkreekstraat en 
Wilhelminastraat weer opengesteld. Een gedeelte van de Kerkring (ter hoogte 
van het monument) blijft afgesloten tot na de afloop van de herdenkingsbijeen-
komst.

Vlaggen
Aan alle inwoners wordt gevraagd op 1 februari de hele dag de vlag halfstok te 
hangen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Watersnoodramp.  

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS 
HERDENKINGSBIJEENKOMSTEN 
WATERSNOODRAMP 1 FEBRUARI 2023 WET ALGEMENE BEPALINGEN 

OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint Philipsland - tegen over Mosselkreekstraat 
38: het kappen van 1 boom 

 (ontvangen op 16 januari 2023).
• Sint Philipsland - Zijpestraat sportpark: het 

kappen van 3 bomen
 (ontvangen op 16 januari 2023).
• Sint-Annaland - ter hoogte van Burgemeester 

Baasstraat 37: het kappen van 1 boom 
 (ontvangen op 16 januari 2023).
• Sint-Annaland - Den Hamel 3: het bouwen van 

een carport (ontvangen op 4 januari 2023).
• Sint-Maartensdijk - achter Westvest 6-24: het 

kappen van 1 boom 
 (ontvangen op 16 januari 2023).
• Tholen - nabij Oudelandsepoort 25: het kappen 

van 4 bomen (ontvangen op 16 januari 2023).
• Tholen - Bosstraat 7: het plaatsen van een 

schuur/overkapping 
 (ontvangen op 16 januari 2023).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Stavenisse - Wethouder C.J. Moerlandstraat 
17, 17a, 19 en 19a: het bouwen van 2 twee 
onder 1 kapwoningen

 (verzonden op 17 januari 2023).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben de volgen-
de melding op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer ontvangen voor de inrichting gele-

gen aan de Ceresweg 6 te Tholen in verband met 
het stoppen van het houden van vee.

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoorschrif-
ten (art. 2.17 AB) in het kader van de 12-da-
genregeling voor SV Smerdiek, Sportlaan 2B in 
Sint-Maartensdijk op 28-01-2023 van 17.00 tot 
00.00 uur: Feestavond in de kantine na afloop 
van de wedstrijd Smerdiek 1 - SPS 1.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de maan-
dagen in de even weken. Aanvang: 9:30 uur in 
het gemeentehuis. Op de agenda staat de be-
handeling van aanvragen omgevingsvergunning 
(openbaar) en vooroverlegplannen (niet open-
baar). De agenda is vanaf  donderdag vooraf-
gaand 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.

• Werkzaamheden Regentessestraat en Plan-
tagestraat in Tholen

• Herdenkingen Watersnoodramp 2023
• Ondertekening deelname gemeente Tholen 

aan Volwassenenfonds Sport & Cultuur

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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