
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

•  Oud-Vossemeer - Veerstraat 14: het tijde-
lijk bewonen van een bijgebouw (ontvangen 
op 2 november 2021).

•  Scherpenisse - Maluslaan 24 t/m 28 
(even): het bouwen van 3 bergingen (ont-
vangen op 2 november 2021).

•  Sint-Annaland - Stoofweg 6: het plaatsen 
van tijdelijke units (ontvangen op 4 novem-
ber 2021).

•  Sint-Maartensdijk - Geulweg 37: het bou-
wen van een bedrijfspand (ontvangen op 
28 oktober 2021).

•  Tholen - Koningin Julianastraat 71: het 
aanbrengen van een rookafvoerkanaal 
(ontvangen op 4 november 2021).

•  Tholen - Meanderlaan 14: het plaatsen van 
2 dakkapellen (ontvangen op 30 oktober 
2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
•  Oud-Vossemeer - Coentjesweg 8: het bou-

wen van een woning (verzonden op 4 no-
vember 2021).

•  Oud-Vossemeer - Secretaris Rijstenbil-
straat 28: het plaatsen van een schutting 
(verzonden op 4 november 2021).

•  Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 13: 
het bouwen van een garage (verzonden op 
3 november 2021).

•  Scherpenisse - Burgemeester Bouwense-
straat 4: het plaatsen van een airco (ver-
zonden op 4 november 2021).

•  Scherpenisse - Geertruidaweg 50: het 
plaatsen van een zwembad (verzonden op 
1 november 2021).

•  Sint Philipsland - Zijpestraat 7: het wijzi-

gen van de voorgevel (verzonden op 1 no-
vember 2021).

BEKENDMAKING

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 voor:

•  het uitbreiden van de inrichting, gelegen 
aan de Slabbecoornweg 21 te Tholen.

•  het vervangen van de dieselopslag installa-
tie van de inrichting, gelegen aan de Kleine 
Dijk 1 te Sint-Annaland.

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.

.. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 11 november 2021

GEMEENTE THOLEN

1
1

N
O

V
2021

WEEK45

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
• Verkoop bouwkavels stad Tholen
• Burger- en Ondernemerspeiling online
• Werkzaamheden N286 en N656

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Ruimte op maandag 29 november, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
•  Voorstel tot vaststelling van de Zeeuwse Regionale Structuur Warmte en de Transitievisie 

Warmte 2021.
•  Voorstel om de uitgifteprijzen van woning-bouwgrond, bedrijfsgrond en snippergroen 

voor 2022 vast te stellen.
•  Voorstel om de Regionale Mobiliteitsstrategie: Zeeland Slim en Duurzaam Bereikbaar 

vast te stellen.
•  Voorstel om in te stemmen met de verlenging van het verwerkingscontract huishoudelijk 

restafval voor de komende 5 jaar. Hierbij blijft de gemeente Tholen het PMD-verpak-
kingsafval (Plastic Metaal verpakkingen en Drankenkartons) bij de bron scheiden.

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op dinsdag 30 no-
vember 2021, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Vaststelling van de beleidsvisie zorglandschap 2022-2026.
• Wet Inburgering 2022.
•  Voorstel tot vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Tholen 

2022-2025.
•  Voorstel om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de 2e wijziging van de pro-

grammabegroting 2021 van het Samenwerkings-verband Welzijnszorg Oosterschelde-
regio.

• Financiële stukken GR GGD Zeeland:
 a. Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland inclusief  begrotingswijzigingen. 
 b. Voorstel 3de begrotingswijziging 2022 GR GGD.
 c. Voorstel 4de begrotingswijziging 2022 GR GGD.

Eigen initiatief commissie:
•  OZO – Eindrapport over maatschappelijke effecten van Corona in Zeeland (terugver-

wezen vanuit de vergadering commissie Bestuurszaken van 29 september 2021, op 
verzoek van de heer C. Verloop namens fractie SGP).

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT

Onderwerpen van de vergadering van de commissie Bestuurszaken op woensdag 1 de-
cember, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Grafmonument van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken:
 a.  Het verlenen van een bijdrage van € 30.000,- voor de restauratie van het grafmo-

nument van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken in het kerkgebouw van de Her-
vormde Gemeente Stavenisse.

 b.  Het aanwijzen van de Hervormde Gemeente Stavenisse als goedgekeurde derde 
partij in het kader van artikel 3, eerste lid, van het thans geldende treasurystatuut 
gemeente Tholen.

•  Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging programmabegroting 2021, inclusief  de 
hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor het jaar 2022.

• Voorstel 1e Begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland.
•  Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe financiële verordening ex. artikel 212 Gemeen-

tewet en de nieuwe controleverordening ex. artikel 213 Gemeentewet, onder gelijktijdige 
intrekking van de huidige financiële verordening en de huidige controleverordening.

• Gemeentelijke belastingen 2022 gemeente Tholen:
 a.  Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen (woonlasten) per 1 janu-

ari 2022 door middel van vaststelling van de belastingverordeningen.
 b.  Voorstel tot aanpassing van de overige gemeentelijke belastingen en retributies per 

1 januari 2022 door middel van vaststelling van de diverse verordeningen.
•  Voorstel tot het geven van een reactie op het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 

van de Veiligheidsregio Zeeland.
•  Voorstel om de 2e bestuursrapportage 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland voor ken-

nisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen tegen de 3e begrotingswijziging 
2021.

Eigen initiatief commissie:
•  OZO Nieuwsbrief  #21 (terugverwezen vanuit de vergadering commissie Bestuurszaken 

van 3 november 2021, op verzoek van de heer J. van ’t Hof  namens fractie ABT).

Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT


