
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Scherpenisse - Gorishoeksedijk 35: het 
plaatsen van afvalinzamelingscontainers 
(ontvangen op 9 mei 2022).

• Sint Philipsland - Zuiddijk 6: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 20 mei 
2022).

• Sint-Annaland - Spastraat: het bouwen 
van een bedrijfspand (ontvangen op 20 
mei 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:

• Scherpenisse - Veerdijkseweg 4a: het uit-
breiden van een loods (verzonden op 23 
mei 2022)

• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 38: het 
aanleggen van een oprit (verzonden op 25 
mei 2022).

• Stavenisse - Kerkweg 1a: het plaatsen van 
een chalet (tijdelijke woning) (verzonden 
op 24 mei 2022).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende meldin-
gen op grond van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer hebben ontvangen van: 

• de inrichting gelegen aan de Nieuweweg 1 
te Stavenisse voor het veranderen van de 
activiteiten van het akkerbouwbedrijf.

• de inrichting gelegen aan de Oudelandse-
dijk 3 te Tholen voor het bouwen van een 
loods.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van:

• het ontwerpbestemmingsplan Parkzicht 
te Tholen.

• het ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
voor het bestemmingsplan Parkzicht te 
Tholen.

Het plangebied ligt op de hoek van de Ten 
Ankerweg en Simon Lindhoutstraat in Tho-
len.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van het ontwerp wijzigingsplan: MFA 
Deestraat te Poortvliet. Het plangebied be-
treft het perceel ten noorden van de straat 
Gaaswijck en ten oosten van het dorpsbos 
te Poortvliet.

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert op de 
maandagen in de even weken. Aanvang: 
9:30 uur. De vergaderingen zijn afwisselend 
fysiek of  digitaal. Op de agenda staat de 
behandeling van aanvragen omgevingsver-
gunning (openbaar) en vooroverlegplannen 
(niet openbaar). De agenda is vanaf  don-
derdag 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 bekendmakin-
gen op onze website.
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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. 

OPENINGSTIJDEN 
RONDOM PINKSTEREN

GEMEENTE
NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

In verband met Tweede Pinksterdag zijn 
het gemeentehuis en de milieustraat op 
maandag 6 juni gesloten. Via de website 
www.tholen.nl kunt u zaken regelen als 
melding geboorte, melding overlijden, 
aanvraag uittreksel BRP en verhuizing. 
Ook rijbewijzen en reisdocumenten kun-
nen gedeeltelijk digitaal aangevraagd 
worden.

• Inhaaldag afval en grondstoffen van-
wege Tweede Pinksterdag

• Zeeland Veilig App: met pushmelding 
bij groot incident

• Meedenken over sport- en gemeen-
schapscentrum Meulvliet Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:


