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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 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Duivekeetseweg 9: het 
vergroten van een woning (ontvangen op 
10 september 2021).

• Stavenisse - Buurtweg 81: het plaatsen 
van 2 dakkapellen (ontvangen op 13 sep-
tember 2021).

• Tholen - Hertenkamp 12: het vergroten en 
renoveren van een woning (ontvangen op 
10 september 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-

ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Oud-Vossemeer - Bou Kooijmanstraat 

19: het vergroten van een woning (ver-
zonden op 14 september 2021).

• Poortvliet - Korenaar 1 en 2: het bouwen 
van 2 vrijstaande woningen (verzonden 
op 14 september 2021).

• Sint-Annaland - Boulevard 2: het realise-
ren van een pop-up horecaruimte (ver-
zonden op 14 september 2021).

• Sint-Annaland - Tienhoven 23: het bou-
wen van een garage (verzonden op 16 
september 2021).

• Stavenisse - Bos 27: het vergroten van een 
woning (verzonden op 13 september 2021).

• Tholen - Molensingel 7: het plaatsen van 
een erfafscheiding (verzonden op 16 
september 2021).

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 com-
missieleden via een digitale verbinding. In 
de vergadering worden aanvragen omge-
vingsvergunning en vooroverlegplannen be-
handeld. 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
• Gemeente Tholen werkt aan een visie 

over de toekomst
• Vacature vrijwillig voorzieningenconsulent
• Resultaten enquête woonvisie
• Gratis bomen voor inwoners van 
 gemeente Tholen 
• Start werkzaamheden nieuwe steigers 

haven Tholen

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Hoe ziet Tholen er in 2040 uit? 

Dat gaat de gemeente vastleggen in de Omgevingsvisie. 

U kunt hierover meedenken, graag zelfs!

Wat is een omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie legt de gemeente het beleid over de ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving op Tholen vast. Dat is de omgeving waarin we wonen, 
werken en onze vrije tijd doorbrengen. Waar bouwen we woningen, waar komen 
bedrijventerreinen, hoe gaan we om met verkeer, toerisme, het opwekken van 
groene energie, de ontwikkeling van het landelijk gebied, voorzieningen in de 
kernen, veiligheid en gezondheid: dat zijn allemaal onderwerpen die een plek 
krijgen in de omgevingsvisie. 

In de omgevingsvisie wil de gemeente Tholen vastleggen hoe we de komende 
jaren op hoofdlijnen met deze onderwerpen omgaan. De Omgevingsvisie 
geeft aan wat we willen ontwikkelen, verbeteren/ veranderen of beschermen/
bewaren, waar we dat willen en wat de voorwaarden zijn. Als u of een bedrijf 
een plan heeft, dat niet past binnen het plan dat de gemeente heeft met een 
bepaalde plek, wordt dit vergeleken met de omgevingsvisie. 

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld 
in de nieuwe Omgevingswet, die op 1-7- in 2022 in werking treedt.

Denkt u mee?
De gemeente Tholen wil graag met u als bewoner, bedrijf of organisatie in 
gesprek over de toekomst van de Tholen. Er is een overzicht gemaakt van de 
belangrijke opgaven en ambities (doelen). We willen met u bespreken wat u hier 
van vindt en hoe u tegen de uitvoering van deze doelen aankijkt.

Hoe kunt u meedenken?
U kunt op twee manieren meedenken:
1. Door een online enquête in te vullen, waarmee u kunt aangeven hoe u denkt 
 over de belangrijkste opgaven en doelen. De link naar de enquête vindt u op 

de gemeentelijke website.

2. De gemeente organiseert daarnaast 30 september en 5 oktober bijeenkom-
sten waarin we met u als inwoner van Tholen in gesprek gaan over de doelen 
en de manier waarop we deze willen realiseren. Organisaties en bedrijven 
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 september. We gebruiken 
bij deze bijeenkomsten de resultaten van de online enquête als input. 

 Wilt u zich opgeven voor deze avonden, kijk dan op de gemeentelijke web-
site. 

“De omgevingsvisie gaat alle Tholenaren aan. 
U denkt toch ook mee?!“ - wethouder Peter Hoek

De Gemeente Tholen werkt aan een visie op de toekomst, denkt u mee?




