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Donderdag 28 oktober 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK43

DIENSTVERLENING

BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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.

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.

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.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 13:
het plaatsen van een dakkapel (ontvangen
op 19 oktober 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend (reguliere voorbereidingsprocedure):
• Scherpenisse - Wulpdal 23, 24, 25, 38, 39,
40 en 41: het bouwen van 7 recreatiewoningen (verzonden op 20 oktober 2021).
• Sint-Annaland - Spinnaker 32: het plaatsen
van een overkapping (verzonden op 19 oktober 2021).

• Stavenisse - Buurtweg 81: het plaatsen van
2 dakkapellen (verzonden op 21 oktober
2021).
• Tholen - Dalemsestraat 30: het plaatsen
van een pergola in achtertuin (verzonden
op 21 oktober 2021).
• Tholen - Hertenkamp 12: het vergroten en
renoveren van een woning (verzonden op
20 oktober 2021).

BEKENDMAKINGEN
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij hebben besloten om de beslistermijn van de
volgende aanvraag/aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een ter-

mijn van maximaal zes weken:
• Sint-Maartensdijk - Markt 46: het wijzigen
van de voorgevel (ontvangen op 19 oktober
2021).
Ontwerp wijzigingsplan Weelweg 10, SintMaartensdijk
Het plangebied ligt aan de Weelweg 10 in
Sint-Maartensdijk. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.Weelweg10SMDON01.

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 behandeling 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 inzageperiodes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en bekendmakingen
op onze website.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Coronavirus laatste nieuws
• Gemeente Tholen zet geregistreerde
mantelzorgers in het zonnetje tijdens de
Dag van de Mantelzorg
• Deel N286 bij Poortvliet begin
november afgesloten
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