
.. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 5 augustus 2021

GEMEENTE THOLEN

0
5

AU
G

2021
WEEK31

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 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Sint-Annaland - Tienhoven 23: het bou-
wen van een garage (ontvangen op 28 juli 
2021).

• Sint-Maartensdijk - Korte Vest 6: het wij-
zigen van de voorgevel en het aanbrengen 
van een stalen balk (ontvangen op 29 juli 
2021).

• Sint-Maartensdijk - Parallelweg 17: het 
wijzigen van de voorgevel (ontvangen op 
29 juli 2021).

• Stavenisse - Haven: het bouwen van een 
boothuis (ontvangen op 27 juli 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Sint-Annaland - Nieuwstraat 29: het reno-

veren van een woning (verzonden op 27 
juli 2021).

• Sint-Annaland - Anna van Bourgondiës-
traat 52: het plaatsen van een aanbouw 
(verzonden op 28 juli 2021).

• Sint-Annaland - Bierensstraat 39: het 

plaatsen van een overkapping (verzonden 
op 30 juli 2021).

• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselen-
straat 19: het bouwen van een garage 
(verzonden op 29 juli 2021).

• Sint-Maartensdijk - Frank van Borselen-
straat 25: het bouwen van een garage 
(verzonden op 29 juli 2021).

• Sint-Maartensdijk - Provincialeweg 60: 
het plaatsen van een erfafscheiding (ver-
zonden op 30 juli 2021).

BEKENDMAKINGEN 

Ontwerp bestemmingsplan: Kastelijnsweg 
- Sint-Maartensdijk. 
Het plangebied betreft de percelen aan de 
Kastelijnsweg 8, 10, 15 en 19 te Sint-Maar-
tensdijk. 
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpBuitPMGEM-ON01.

Ontwerp bestemmingsplan: Patrijzenweg 
Noord - Oud-Vossemeer
Het plangebied betreft de percelen aan 
weerszijden van huisnummers 40 en 48 aan 
de noordzijde van de Patrijzenweg in Oud-
Vossemeer.  
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
BPPatrijzenwgOVM-OW01.

Ontwerp wijzigingsplan: Molenweg 19 - 
Scherpenisse
Het plangebied betreft het perceel Molen-
weg 19 te Scherpenisse.
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
bpMolenwgTLN-OW01.

Vaststelling wijzigingsplan: Oudelandsedijk 
ong - Tholen
Het plangebied ligt aan de Oudelandsedijk 
in Tholen (kadastraal perceel 1147, Tholen). 
Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.
WPOudelandsedykTLN-VG01.

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende meldin-
gen ingevolge het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten-
besluit) hebben ontvangen: 
• Tholen - Energieweg 10: Het in werking 

hebben van een straalcabine en opslag-
voorziening voor gasflessen.

• Tholen - Ceresweg 4: Het veranderen van 
de activiteiten met betrekking op het huis-
vesten van paarden.

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
• Verkeershinder door inspecties 
 Tholensebrug, Vossemeersebrug en
 Slaakbrug
• Tholen biedt hulp aan Limburg
• Tholen ontevreden over maatregelen
 Haringvlietbrug
• Gebruik zoetwatervoorziening nu 
 eenvoudig te melden in app

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


