
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Oud-Vossemeer - Langeweg 1: het verbou-
wen en vergroten van een woning (ontvan-
gen op 14 oktober 2021).

• Poortvliet - Paasdijkweg 15: het bouwen 
van een tussenvloer/mezzanine (ontvan-
gen op 11 oktober 2021).

• Poortvliet - Paasdijkweg: het bouwen van 
een woning (ontvangen op 11 oktober 
2021).

• Sint-Annaland - Dorpsweg 8: het kappen 
van een treurwilg (ontvangen op 14 okto-
ber 2021).

• Sint-Annaland - Langeweg 5: het kappen 
van 1 es (ontvangen op 11 oktober 2021).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 2d: het aan-
brengen van gevelreclame (ontvangen op 
12 oktober 2021).

• Sint-Maartensdijk - Oostsingel 3: het bou-
wen van een dakopbouw (ontvangen op 11 
oktober 2021).

• Tholen - Dalemsestraat 19-19a: het ver-
bouwen van een pand (ontvangen op 7 
oktober 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Broeksedijk 2: het plaat-

sen van een dakkapel (verzonden op 13 
oktober 2021).

• Poortvliet - Stoofstraat 12: het verwijderen 
van een draagmuur (verzonden op 13 ok-
tober 2021).

• Sint-Annaland - Ceciliaweg 4: het plaatsen 
van een muur en beschoeiing (verzonden 
op 13 oktober 2021).

• Sint-Maartensdijk - Natuurgebied De 
Pluimpot: het kappen van essen (vanwege 
essentaksterfte) (verzonden op 11 oktober 
2021).

• Sint-Maartensdijk - Pluimpotweg 27 t/m 
37 (oneven): het bouwen van bedrijfsunits 
(verzonden op 11 oktober 2021).

• Tholen - Oesterdam 281: het bouwen van 
een vrijstaande berging (verzonden op 12 
oktober 2021).

• Tholen - Schuttershof  2, Molenvlietsedijk 
3, 7 en 9: het tijdelijk bewonen van leeg-
staande schoolgebouwen (verzonden op 
13 oktober 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (uitgebreide voorbereidings-
procedure):
• Tholen - Abraham Beeckmanlaan 6 t/m 

28: het brandveilig gebruiken van een Bre-
de School.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken het volgende bekend:
Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad 
besloten in te stemmen met het nemen van 
een algemeen belang besluit voor de haven 
Stavenisse.

Het algemeen belang besluit houdt in dat de 
volgende economische activiteiten plaatsvin-
den in het algemeen belang in de zin van 
artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet:

a. het in exploitatie geven van de jachthaven 
te Stavenisse, aan organisaties die vol-
doen aan de volgende cumulatieve crite-
ria: 

 1. het is een maatschappelijke organi-
   satie zonder winstoogmerk, en
 2. het is een lokaal of  regionaal georiën-
   teerde organisatie gericht op het 
   behartigen van de belangen binnen de 
   gemeente, waarbij de exploitatie niet 
   overdraagbaar is aan ander partijen.
b. aanbieden van vaste en tijdelijke ligplaat-

sen in de jachthaven te Stavenisse aan 
eindgebruikers. 

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
hebben op 8 oktober 2021 een aanvraag 
ontvangen van DSV Tholen voor een omge-
vingsvergunning, waarbij de reguliere voor-
bereidingsprocedure van toepassing is. De 
aanvraag gaat over de opslag van ADR 8 
goederen. De aanvraag staat geregistreerd 
onder kenmerk: W-AOV210514.
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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
• Afsluiting parallelweg Oesterdam in no-

vember en december 2021

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 11 november, aan-
vang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de 4e begrotingswij-

ziging 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 
inzake financiering Externe Veiligheid.

• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied – Kas-
telijnsweg te Sint-Maartensdijk.

• Wijziging Verordening op de raadscommissies gemeente Tholen m.b.t. burgercommis-
sieleden.

• Voorstel om het KPI-rapport informatiehuishouding gemeente Tholen vast te stellen en 
toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.

• Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording en controleprotocol 2021 en 2022.
• Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2021 over het 

begrotingsjaar 2021, inclusief  vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswij-
ziging 2021.

• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022 en instemming met de 
meerjarenraming 2023-2025.

• Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2022.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT

BEKENDMAKING

Vaststelling bestemmingsplan Buiten-
gebied Tholen, partiële herziening Oude 
Schoondorpsweg, Poortvliet
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de 
Oude Schoondorpseweg ter hoogte van huis-
nummer 3 en is kadastraal bekend onder 
gemeente Poortvliet, sectie O, nummer 997.
Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0716.PHBuitSchndrpwgPVT-VG01.

BEKENDMAKING

Ontwerp besluit hogere waarden geluid 
voor Patrijzenweg Noord, Oud-Vossemeer
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Tholen geven kennis van de terinzageleg-
ging van het ontwerpbesluit hogere waar-
den geluid voor het bestemmingsplan Pa-
trijzenweg Noord Oud-Vossemeer.
Het plangebied betreft de woningbouwloca-
tie langs weerszijden van huisnummers 40 
en 48 aan de noordzijde van de Patrijzen-

weg in Oud-Vossemeer.

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 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 bekendmakingen 
op onze website.
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