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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

Als gemeente Tholen zijn wij al langere tijd bezig met het maken van een om-
gevingsvisie. Als inwoner, ondernemer of  maatschappelijke organisatie heeft u 
daaraan kunnen meewerken. 

De planning is dat de gemeenteraad op 15 juni beslist over de omgevingsvisie. 
Zover is het nog niet. U krijgt de kans om uw mening te geven over de nu nog 
concept omgevingsvisie door een enquête in te vullen. Daarin kunt u aangeven 
hoe u de toekomst van de ruimtelijke leefomgeving in de gemeente Tholen ziet. 
Binnenkort kunt u ook deelnemen aan een nog aan te kondigen participatiebij-
eenkomst.

Op 16 maart plaatsen wij in deze krant een uitgebreide advertentie met alle 
informatie over de nu nog concept omgevingsvisie, enquête en participatiebij-
eenkomst. 

Participatie vinden wij belangrijk. Doe mee, denk mee, praat mee en kom naar 
de nog aan te kondigen participatiebijeenkomst!

Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 
23 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.
• Voorstel om de aanbevelingen uit het eindrapport “Evaluatie van het proces 

van heroverweging van de inkooprelatie met Intervence” over te nemen.
• Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Molenvliet te 

Tholen.
• Tijdelijke afspraken opdrachtgeverschap en bekostiging beschermd wonen.

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

Aanvullend agendapunt voor de vergadering van de commissie Samenleving op 
dinsdag 14 maart, 19.30 uur 

• Tijdelijke afspraken opdrachtgeverschap en bekostiging beschermd wonen.

VOORAANKONDIGING TERINZAGELEGGING 
CONCEPT OMGEVINGSVISIE EN ENQUÊTE 

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

AANVULLEND AGENDAPUNT COMMISSIE 
SAMENLEVING

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 6: het kappen 
van een boom 

 (ontvangen op 19 februari 2023).
• Poortvliet - Schoondorpseweg 3: het plaatsen 

van een blokhut 
 (ontvangen op 25 januari 2023).
• Stavenisse - Bos 39: het plaatsen van een dak-

kapel (ontvangen op 21 februari 2023).
• Tholen - Visstraat 14: het kappen van een 

boom (ontvangen op 14 februari 2023).

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

• Sint Philipsland - Langeweg 55b: het realise-
ren van een boerderijwinkel met kinderboerde-
rij en speeltuin 

 (verzonden op 24 februari 2023).
• Sint-Maartensdijk - Anjerstraat 23: het plaat-

sen van een opbouw 
 (verzonden op 22 februari 2023).
• Tholen - Marconiweg 5: het bouwen van een 

bedrijfspand (verzonden op 21 februari 2023).
• Tholen - Energieweg 20: het vergroten van een 

bedrijfspand (verzonden op 20 februari 2023).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, 
uitgebreide voorbereidingsprocedure, ver-
leend:
• Poortvliet - Bartelmeetweg 5: het verande-

ren van een inrichting + het bouwen van een 
loods/rundveestal.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders hebben het vol-
gende ontwerpbesluit van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed ontvangen: 
• Het aanleggen van getijdenbakken in de kreu-

kelberm van de Oesterdam op het perceel met 
de kadastrale aanduiding: Tholen K133, 354 
en 357 (Rijksmonumentnummer 532468 / 
Tholen-Reimerswaal). 

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 aanvragen omgevingsver-
gunning (openbaar) en vooroverlegplannen 
(niet openbaar). De agenda is vanaf  donder-
dag voorafgaand aan de vergadering op te vra-
gen bij het cluster Vergunningen en Handha-
ving van Team Ruimte (telefoon 14 0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzage-
periodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, in-
werkingtreding en bekendmakingen op onze 
website.

• 20 maart tot en met 7 april: 
 Vossemeersebrug dicht voor autoverkeer
• Handen uit de mouwen bij zwembad 
 De Spetter tijdens NLdoet
• Afsluitingen Heinenoordtunnel (A29) 
 in maart

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
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