
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 10: 
het bouwen van een woning (ontvangen op 
24 december 2021).

• Sint Philipsland - Noorddijk 1: het verbou-
wen en vergroten van een woning (ontvan-
gen op 17 december 2021).

• Sint-Annaland - Oude Zeedijk 4: het kap-
pen van 4 esdoorns (ontvangen op 20 de-
cember 2021).

• Sint-Maartensdijk – Bloemenlaan-Frank 
van Borselenstraat: het bouwen van 2 ap-
partementengebouwen (ontvangen op 23 
december 2021).

• Sint-Maartensdijk - Meerkoetlaan 30: het 
plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 
20 december 2021).

• Stavenisse - Boswei 79: het uitbreiden van 
een woning (ontvangen op 21 december 
2021).

• Stavenisse - Pilootweg: het bouwen van 
een woning met loods (ontvangen op 20 
december 2021).

• Tholen - Nieuwe Postweg t.h.v. viaduct: het 
verplanten van 26 bomen en kappen van 
45 bomen (ontvangen op 23 december 
2021).

• Tholen - aan de achterzijde van Molenvliet-
sedijk 6 en 8: het kappen van 64 bomen 

(ontvangen op 23 december 2021).
• Tholen - Stevinweg 7: het bouwen van een 

bedrijfspand (ontvangen op 18 december 
2021).

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

• Oud-Vossemeer - Coentjesweg 35: het 
plaatsen van een overkapping (verzonden 
op 22 december 2021).

• Oud-Vossemeer - Veerstraat 14: het tijde-
lijk bewonen van een bijgebouw (verzonden 
op 17 december 2021).

• Poortvliet - Kadijk: het aanleggen van na-
tuurvriendelijke oevers (verzonden op 23 
december 2021).

• Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 2: het uit-
breiden van een kantoor/receptie (verzon-
den op 21 december 2021).

• Sint-Maartensdijk - Prins Frisohof  12: het 
uitbreiden van een woning (verzonden op 
21 december 2021).

• Stavenisse - Buurtweg 77: het plaatsen van 
2 dakkapellen (verzonden op 22 december 
2021).

• Tholen - Tichelaarsweg en Postweg: het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers

 (verzonden op 23 december 2021).
• Tholen - Boomdijk 4: het plaatsen van een 

dakkapel en vernieuwen gevelsteen woning
 (verzonden op 22 december 2021).
• Tholen - Dalemsestraat 19-19a: het ver-

bouwen van een pand (verzonden op 22 
december 2021).

• Tholen - Watervliethof  17: het plaatsen van 
een schutting en overkapping (verzonden 
op 22 december 2021).

• Tholen - Kreeftenstraat 32: het wijzigen van 
de voorgevel (verzonden op 17 december 
2021).

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 be-
handeling van aanvragen omgevingsvergun-
ning (openbaar) en vooroverlegplannen (niet 
openbaar). De agenda is vanaf  donderdag 
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 inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
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. 

• Coronavirus laatste nieuws 
• Bibob-beleid gemeente Tholen geactua-

liseerd
• Gewijzigde inzameldagen afval 2022
• Meepraten over het proces van de ont-

wikkelingen van het Rammegors

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE
NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Voor Poortvliet, Tholen Stad en enkele 
buitengebieden in onze gemeente wijzigt 
de inzameldag voor de groene GFT-con-
tainer of  plastic (PMD).

• Poortvliet: in 2022 wordt de groene 
bak in de even weken op woensdag 
opgehaald. De eerste ophaaldag is op 
woensdag 12 januari in plaats van don-
derdag 6 januari.

• Tholen Stad: in 2022 wordt het PMD in 
de oneven weken op donderdag opge-
haald. De eerste ophaaldag is op don-
derdag 6 januari.

• Vanaf  januari 2022 wordt het PMD in 
de buitengebieden van Oud-Vossemeer 
(behalve Leguitsedijk), Poortvliet, Sint 
Philipsland en Tholen (behalve het in-
dustriegebied) in de oneven weken op 
dinsdag opgehaald. De eerste ophaal-
dag is op dinsdag 4 januari.

De actuele inzameldata voor afval en 
grondstoffen zijn terug te vinden in de 
digitale afvalkalender op www.zrd.nl en 
in de ZRD app.

GEWIJZIGDE INZAMEL-
DAGEN AFVAL 2022 
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