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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. 

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte op dinsdag 11 april, aan-
vang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Van Afval Naar Grondstofbeleid Fase C 2023-2026
• Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen
• Vaststelling Kerkenvisie Tholen

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

GEMEENTE NIEUWS

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:
• Tholen - Doelweg 58-60: het verbouwen 

van een garage tot woning (ontvangen op 
13 maart 2023)

• Tholen - Oesterdam 89: het bouwen van 
een vrijstaande berging (ontvangen op  

 14 maart 2023)
• Poortvliet - Paasdijkweg 1b: het bouwen 

van een woning met garage (ontvangen op 
9 maart 2023)

• Scherpenisse - Bobbeweelweg 4: het 
bouwen van een loods (ontvangen op 

 14 maart 2023)
• Sint-Maartensdijk - Frank van Borse-

lenstraat en M.A. de Ruijterstraat: het 
bouwen van 6 woningen (ontvangen op 

 14 maart 2023)
• Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat 3  
 en Zonnebloemstraat 1 en 3: het gewijzigd 

uitvoeren van een verleende vergunning 
voor het bouwen van een brede school 
(ontvangen op 15 maart 2023)

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

• Poortvliet - Bram Groenewegeweg 2a: 
het bouwen van een loods (verzonden op 

 15 maart 2023)
• Stavenisse - Haven: het herstellen van 

een keerwandconstructie (verzonden op 
 17 maart 2023)
• Tholen - Oudelandsedijk 24: het plaatsen 

van een pre-mantelzorgwoning (verzonden 
op 16 maart 2023)

• Tholen - Burgemeester Van Stapelestraat 
18: gewijzigd uitvoeren van verleende ver-
gunning voor het vergroten van een wo-
ning (verzonden op 17 maart 2023)

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 
12-dagenregeling voor:
• SV Smerdiek, Sportlaan 2B in Sint-Maar-

tensdijk op 01-04-2023 van 17.00 tot 
00.00 uur: Feestavond in de kantine.

• SPS, Deestraat 16 in Poortvliet op 25-03-
2023 van 17.00 tot 00.00 uur: Feestavond 
in de kantine

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: Vossemeersebrug dicht voor autoverkeer
• 25 maart: gratis een zak compost bij de milieustraat
• Expositie ‘Water Landt’ in Brede school Tholen
• Wedstrijd ‘Het Schoonste Achterpad’
• Planning onkruidbestrijding in de kernen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Samenleving op woensdag 12 april, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Aanpassingen Verordening bekostiging Leerlingenvervoer
• Voorstel tot financiering muziekonderwijs
• Visie op het Voorliggend Veld

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op donderdag 13 
april, aanvang 19.30 uur:

Commissievoorstel
• Concept Omgevingsvisie Tholen

Bespreekstukken:
• Voorstel rechtmatigheidscontrole 2022
• Ontwerp Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2023-2026
• Voorstel tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, district 
 De Markiezaten
• Voorstel tot het wijzigen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en 
 andere werkzaamheden van de raad gemeente Tholen
• Voorstel tot het wijzigen van de Verordening op de raadscommissies gemeente Tholen

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

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT



 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT ..


