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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Sint-Annaland – Molendijk 6: het plaatsen 
van een afzuiginstallatie (ontvangen op 14 
januari 2021).

• Stavenisse – Buurtweg 8: het verplaatsen 
van een tijdelijke container (ontvangen op 
26 januari 2021).

• Tholen – Bastion 1: het plaatsen van een 
vlaggenmast (ontvangen op 25 januari 
2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen, reguliere voorbereidingsprocedure, 
verleend:

• Poortvliet – Deestraat 40 t/m 48a (even): 

het bouwen van 3 2-onder-1 kapwoningen 
(verzonden op 25 januari 2021).

• Scherpenisse – Beatrixlaan 1: het plaatsen 
van een berging (verzonden op 26 januari 
2021).

• Sint-Annaland – naast Burgemeester Baas-
straat 1: het kappen van 3 platanen (ver-
zonden op 28 januari 2021).

• Sint-Annaland – Kromsteven 4: het bouwen 
van een woning (verzonden op 25 januari 
2021).

• Sint-Annaland – F.M. Boogaardweg 10: het 
bouwen van een tuinkamer (verzonden op 
25 januari 2021).

• Sint-Maartensdijk – Provincialeweg 46: het 
renoveren van een dak (verzonden op 26 
januari 2021).

• Tholen – Secretaris Labanstraat 21: het 
bouwen van een berging met overkapping 
(verzonden op 25 januari 2021).

• Tholen – Jonkheer van Vredenburchlaan 
49: het plaatsen van een tuinhuis met over-
kapping (verzonden op 25 januari 2021).

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op 
maandag 8 februari om 9:30 uur. In ver-
band met de maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus vergaderen de com-
missieleden via een digitale verbinding. 
In de vergadering worden aanvragen om-
gevingsvergunning en vooroverlegplannen 
behandeld. Als 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 vra-
gen bij het cluster Vergunningen van de 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergun-
ningen en Handhaving (telefoonnummer 14 
0166). 

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakin-
gen op onze website.
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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. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

• Coronavirus laatste nieuws 
• Burgemeester live bij Omroep Tholen
• Chat Veilig Thuis Zeeland tijdens avondklok ‘s avonds bereikbaar
• Snijden van zeegroente
• Website www.toekomstigtholen.nl live
• Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland
• Enquête over toegankelijkheid gebouwen en omgeving

OP WWW.THOLEN.NL:


