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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 aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint Philipsland - Sluisweg 8h: het bouwen
van een woning (ontvangen op 1 september 2021).
• Sint-Annaland - Spinnaker 32: het plaatsen van een overkapping (ontvangen op 29
augustus 2021).
• Sint-Annaland - Ceciliaweg 4: het plaatsen
van een muur en beschoeiing (ontvangen
op 30 augustus 2021).
• Sint-Maartensdijk - Markt 46: het wijzigen
van de voorgevel (ontvangen op 26 augustus 2021).
• Tholen - Oesterdam 281: het bouwen van
een vrijstaande berging (ontvangen op 2
september 2021).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen verleend (reguliere voorbereidingsprocedure):
• Oud-Vossemeer - Veerstraat 15: het verbouwen van een woning (verzonden op 31
augustus 2021).
• Poortvliet - Lageweg 7: het bouwen van
een woning (verzonden op 31 augustus
2021).

• Tholen - Abraham Beeckmanlaan 2: het
bouwen van een paviljoen voor speeltuinvereniging (verzonden op 3 september
2021).
• Tholen - Zuid-Oudaan 3: het plaatsen van
een aanbouw aan de woning (verzonden
op 31 augustus 2021).
• Tholen - Kaaij: het bouwen van een fietsenstalling (verzonden op 30 augustus 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 commissieleden via een digitale verbinding. In
de vergadering worden aanvragen omgevingsvergunning en vooroverlegplannen behandeld. 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 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.

• Coronavirus laatste nieuws
• A59 richting Rotterdam en Zierikzee in de nacht van 8-9 september afgesloten

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT

Bespreekstukken:
• Voorstel ontvlechting Evides N.V. uit
PZEM N.V.
• Voorstel tot instemming met wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.
• Voorstel om de 1e bestuursrapportage

In verband met het aantal te behandelen
stukken vinden er twee vergaderingen van
de commissie Ruimte plaats.
Onderwerpen van de vergadering van de
commissie Ruimte op maandag 20 september, aanvang 19.30 uur:
Bespreekstukken:
• Voorstel tot vaststelling van de erfgoedvisie.
• Klimaatadaptatie Strategie Zeeland.
• Kwaliteitsverordening
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Tholen.
• Voorstel tot het nemen van een algemeen
belangbesluit voor de haven van Stavenisse.
• Voorstel tot vaststelling Woonvisie 20212026.
• Evaluatie detailhandelsbeleid.
Eigen initiatief commissie
Onderzoeksrapport OLAZ naar inzamelsystemen Zeeuwse gemeenten (terugverwe-

2021 van de Veiligheidsregio Zeeland
voor kennisgeving aan te nemen en geen
zienswijze in te dienen tegen de 2e begrotingswijziging 2021.
• Voorstel inzake continuering Overleg
Zeeuwse Overheden (OZO).
Meer informatie over deze commissievergaderingen is terug te vinden op de website www.tholen.nl.

zen vanuit vergadering commissie ruimte
d.d. 7 juni 2021, op verzoek van mevrouw
N.P.L. Raas-Tophoven namens fractie
PvdA/GL en de heer K. Slager namens fractie SP).
Onderwerpen van de vergadering van de
commissie Ruimte op maandag 27 september, aanvang 19.30 uur:
Bespreekstukken:
• Voorstel tot vaststelling van de grondexploitatieberekening voor “Achter het
Zwembad” conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
• Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Parkzone te
Sint-Maartensdijk.
• Voorstel om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 810.000 voor
de aankoop van grond aan de Rijksweg te
Sint Philipsland.
• Voorstel Bestemmingsplan Welgelegen IV.
• Voorstel vaststellen Bestemmingsplan
Oude Schoondorpseweg Poortvliet.

DE COMMISSIE SAMENLEVING VERGADERT
Onderwerpen van de vergadering van de
commissie Samenleving op dinsdag 28
september, aanvang 19.30 uur:

OP WWW.THOLEN.NL:

Onderwerpen van de vergadering van de
commissie Bestuurszaken op woensdag
29 september, aanvang 19.30 uur:

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

Bespreekstukken:
• Voorstel jaarstukken 2020 en 3e en 4e begrotingswijziging 2021 GGD.
• Voorstel 2e begrotingswijziging 2022
GGD t.b.v. Veilig Thuis.
• Voorstel jaarstukken 2020 Samenwer-

kingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.
Eigen initiatief commissie
Jaaroverzicht 2020 Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland (terugverwezen vanuit de
vergadering commissie Samenleving van 8
juni 2021, op verzoek van de heer A.L.S.
Schoonen namens fractie CDA en de heer
J.J. van ’t Hof namens fractie ABT).

