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Donderdag 2 december 2021

GEMEENTE THOLEN

WEEK48

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 van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Poortvliet - Gaaswijck 10: het plaatsen van
een erfafscheiding (ontvangen op 20 november 2021).
• Sint-Annaland - Tonhuisstraat 1: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning voor het verbouwen van een pand
(ontvangen op 25 november 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend (reguliere voorbereidingsprocedure):
• Oud-Vossemeer - Frans Hommellaan 13:
het plaatsen van een dakkapel (verzonden
op 26 november 2021).
• Oud-Vossemeer - Duivekeetseweg 9: het
vergroten van een woning (verzonden op
23 november 2021).
• Poortvliet - Paasdijkweg 15: het bouwen
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van een tussenvloer/mezzanine (verzonden op 25 november 2021).
Sint-Annaland - Langeweg 5: het kappen van 1 es (verzonden op 24 november
2021).
Sint-Maartensdijk - Sportlaan 2d: het aanbrengen van gevelreclame (verzonden op
24 november 2021).
Sint-Maartensdijk - Oostsingel 3: het bouwen van een dakopbouw (verzonden op 24
november 2021).
Sint-Maartensdijk - diverse locaties aan
de Westpoort: het kappen van 9 bomen
(verzonden op 22 november 2021).

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van:
• de inrichting gelegen aan de Pelleweg 2 te
Poortvliet voor het uitbreiden van de activiteiten.
• de locatie gelegen aan de Molenweg 36 te

Oud-Vossemeer voor de aanleg en het in
werking hebben van een bodemenergiesysteem.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Tholen
hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor de opslag van ADR 8
goederen voor de inrichting, gelegen aan
de Marconiweg 3 te Tholen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk:
W-AOV210514.

WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert op de
maandagen in de even weken. Aanvang:
9:30 uur. De vergaderingen zijn digitaal. Op
de agenda staat de behandeling van aanvragen omgevingsvergunning (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
• Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
• NL-alert testbericht op 6 december
• Werkzaamheden N286 (Poortvliet-Tholen) uitgesteld tot voorjaar 2022
• Werkzaamheden kruising Broekseweg
(N658) en Krabbenkreekweg (N656) uitgesteld tot voorjaar 2022
• Raad en commissies vergaderen weer
digitaal
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