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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 vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning ontvangen:

• Sint Philipsland - Steintjeskreek 33: het 
plaatsen van een erfafscheiding (ontvan-
gen op 31 mei 2021).

• Sint-Annaland - Bezaan: het bouwen van 
een woning (ontvangen op 28 mei 2021).

• Tholen - Cromvliet 36: het wijzigen van de 
voorgevel en vernieuwen dakkapellen (ont-
vangen op 25 mei 2021).

• Tholen - Regentessestraat 42: het bouwen 
van een aanbouw (ontvangen op 26 mei 
2021).

• Tholen – Molenvlietsedijk 13d: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 31 mei 

2021).
• Tholen - Energieweg 11d: het vergroten 

van een bedrijfspand (ontvangen op 31 
mei 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunnin-
gen verleend:

• Sint-Annaland - Raiffeisenstraat 7: het 
plaatsen van een opbouw op de garage 
(verzonden op 3 juni 2021).

• Sint-Annaland - Hoenderweg 95: het 
plaatsen van een overkapping (verzonden 
op 31 mei 2021).

• Sint-Annaland - Bierensstraat 15: het re-
aliseren van een opbouw (verzonden op 1 
juni 2021).

• Stavenisse - Prinses Beatrixstraat 20: het 
uitbreiden van een woning (verzonden op 
3 juni 2021).

• Tholen - Kerkstraat 2: het verbouwen van 
een pand (verzonden op 2 juni 2021).

• Tholen - Stevinweg 2: het plaatsen van een 
reclamezuil (verzonden op 31 mei 2021).

• Tholen - Oesterdam 215: het plaatsen van 
een vrijstaande berging (verzonden op 31 
mei 2021).

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert iedere 
maandag in de even weken om 9:30 uur. In 
verband met de maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus vergaderen de commis-
sieleden via een digitale verbinding. In de ver-
gadering worden aanvragen omgevingsver-
gunning en vooroverlegplannen behandeld. 
Indien het noodzakelijk is zal de commissie 
telefonisch contact opnemen met aanvragers 

voor een toelichting op een bouwplan. 
De agenda is vanaf  donderdag voorafgaand 
aan de vergadering op te vragen bij het clus-
ter 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.

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Thoolse scholieren gaan de strijd aan 

tegen elektronisch afval
• Tips voor een goede scheiding van 

GFT+E

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


