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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 vragen voor een onmgevingsvergun-
ning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Veerstraat 15: het ver-

bouwen van een woning
 (ontvangen op 28 juni 2021).
• Scherpenisse - Platteweg 20: het wijzigen 

van de gevels
 (ontvangen op 28 juni 2021).
• Tholen – Abraham Beeckmanlaan 6 t/m 

28: het brandveilig gebruiken van een Bre-
de School

 (ontvangen op 1 juli 2021).
• Tholen - Molensingel 7: het plaatsen van 

een erfafscheiding
 (ontvangen op 28 juni 2021).
• Tholen - Hoogstraat 18: het uitbreiden van 

een bovenwoning
 (ontvangen op 1 juli 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Langeweg 4: het plaat-

sen van 9 units t.b.v. huisvesting werkne-
mers

 (verzonden op 1 juli 2021).
• Oud-Vossemeer – Molenweg 36: het bou-

wen van een woning
 (verzonden op 1 juli 2021).
• Oud-Vossemeer - Hikseweg 1: het bouwen 

van een loods
 (verzonden op 29 juni 2021).

• Poortvliet – Korenaar 5: het bouwen van 
een woning

 (verzonden op 30 juni 2021).
• Poortvliet - Nieuweweg 5: het verbouwen 

van een woning
 (verzonden op 30 juni 2021).
• Sint-Annaland - Bierensstraat 20: het ver-

groten van een woning
 (verzonden op 1 juli 2021).
• Stavenisse – Dokter Zoetemanstraat 8: 

het bouwen van een vrijstaande woning
 (verzonden op 2 juli 2021).
• Tholen - Mosselhoekseweg 3: het tijdelijk 

bewonen van de schuur
 (verzonden op 30 juni 2021).
• Tholen - Cromvliet 36: het wijzigen van de 

voorgevel en vernieuwen dakkapellen
 (verzonden op 30 juni 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ning verleend (uitgebreide voorbereidings-
procedure):
• Tholen - Marconiweg 3: het veranderen 

van een inrichting

Zij hebben verlengen de beslistermijn van 
de aanvraag om een omgevingsvergunning 
met een termijn van maximaal zes weken:
• Sint-Annaland - Kromsteven 1: het plaat-

sen van een keerwand
 (verzonden op 1 juli 2021).

BEKENDMAKING

Verleende ontheffing van de geluidsvoor-
schriften (art. 2.17 AB) in het kader van de 

12-dagenregeling voor:
- Tennisvereniging Ruucstoppelen, Luyster-

laan 2, Sint Philipsland. Feestavond en 
tennistoernooi  op 03-09-2021 van 21:00 
tot 02:00

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders geven kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan Parkzone Sint-Maar-
tensdijk. Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt van 9 juli 2021 tot en met 19 augustus 
2021, dus gedurende zes weken ter inzage 
in de leesruimte van het gemeentehuis te 
Tholen, Hof  van Tholen 2 te Tholen.  U 
kunt het ontwerpbestemmingsplan online 
inzien op de landelijke website: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planiden-
tificatienummer is: NL.IMRO.0716.WEST-
PARKZONE-OW01

WELSTANDSCOMMISSIE 

De welstandscommissie vergadert iedere 
maandag in de even weken om 9:30 uur. 
In verband met de maatregelen ter bestrij-
ding van het coronavirus vergaderen de 
commissieleden via een digitale verbin-
ding. In de vergadering worden aanvragen 
omgevingsvergunning en vooroverlegplan-
nen behandeld. Indien het noodzakelijk 
is zal de commissie telefonisch contact 
opnemen met aanvragers voor een toelich-
ting op een bouwplan. 

De agenda is vanaf  donderdag vooraf-
gaand aan de vergadering op te vragen bij 
het cluster Vergunningen en Handhaving 
van Team Ruimte, (telefoon 14 0166).  

Kijk voor uitgebreide informatie over in-
zageperiodes, zienswijzen, bezwaar en 
beroep, inwerkingtreding en bekendma-
kingen op onze website.

• Coronavirus laatste nieuws 
 (o.a. TOZO)
• Openingstijden in de zomer van 
 milieustraat

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

In opdracht van de gemeente Tholen heeft 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland sa-
men met 15 kinderen, Jij op Tholen en 
natuurouders, een wandelroute uitgestip-
peld langs o.a. de speellocaties in Stave-
nisse. Zo ontstaat een KinderBeweegRou-
te die kinderen al spelend en bewegend 
kunnen afleggen. De gehele route wordt 
gemarkeerd. U kunt de concrete plannen 
inzien via www.landschapsbeheerzee-
land.nl/nieuws-activiteiten

KINDERBEWEEGROUTE


