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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. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Zilverstraat 10: het ver-
bouwen van een woning 

 (ontvangen op 9 maart 2023).
• Sint-Annaland - Klipper 11: het plaatsen 

van een dakkapel 
 (ontvangen op 8 maart 2023).
• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 23: 

het isoleren van een woning (ontvangen 
op 26 februari 2023).

• Tholen - Ceresweg 6: het uitbreiden van 
een kinderopvang 

 (ontvangen op 8 maart 2023).

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

• Oud-Vossemeer - Cornelis Frankenstraat 
33: het renoveren en isoleren van het dak 
(verzonden op 7 maart 2023).

• Poortvliet - Lageweg, Molenstraat, Paral-
lelweg, Schoolstraat en Zuidstraat: het 
vervangen van elektrakabels en waterlei-
dingen (verzonden op 7 maart 2023).

• Sint Philipsland - Krammerstraat 1: het 
isoleren van de dakconstructie woning 
(verzonden op 8 maart 2023).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 94: het ver-
bouwen en vergroten van een woning (ver-
zonden op 10 maart 2023).

• Stavenisse - Buurtweg 18: het bouwen van 
een loods (verzonden op 6 maart 2023).

• Tholen - Einsteinweg 3: het bouwen van 
een bedrijfspand 

 (verzonden op 6 maart 2023).
• Tholen - Oranjerie 15: het plaatsen van 

een schutting 
 (verzonden op 6 maart 2023).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben devol-
gende aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning, met beperkte milieutoets, ontvangen:
• Sint Philipsland - Lageweg 12: opslaan 

van diesel en propaan in bovengrondse 

opslagtanks en het houden van landbouw-
huisdieren (ontvangen 28 februari 2023)

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben het 
volgende ontwerpbesluit van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed ontvan-
gen:
• Het aanleggen en onderhouden van een 

visweer op de percelen naast de Oester-
dam met de kadastrale aanduiding: Tho-
len K133 en 354 (Rijksmonumentnummer 
532468 / Tholen-Reimerswaal).

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van 
de 12-dagenregeling voor:
• De Vossenkuil, Bou Kooijmansstraat 48 

in Oud-Vossemeer op 07-04-2023 van 
16.00 tot 02.00 uur, op 08-04-2023 van 
14.00 tot 02.00 uur en op 10-04-2023 
van 14.00 tot 00.00 uur.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staat de behandeling van aanvra-
gen omgevingsvergunning (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 inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.

• 20 maart tot en met 7 april: Vossemeer-
sebrug dicht voor autoverkeer

• Gemeente Tholen stelt energienood-
fonds open

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


