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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

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

• Sint Philipsland – Hoge Weide 2: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 28 de-
cember 2020)

• Sint Philipsland – Lage Weide 18: het bou-
wen van een woning (ontvangen op 28 de-
cember 2020)

• Sint-Annaland – Kromsteven: het bouwen 
van een woning (ontvangen op 30 decem-
ber 2020)

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat: het bouwen een 2 onder 1 kapwo-
ning (ontvangen op 30 december 2020)

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat: het bouwen van 4 woningen (ont-
vangen op 30 december 2020)

• Stavenisse – Wethouder C.J. Moerland-
straat: het bouwen van een woning (ont-
vangen op 30 december 2020)

• Tholen – Oesterdam 3: het realiseren van 
een tankstation (ontvangen op 29 decem-

ber 2020)
• Tholen – Molenvlietsedijk 13g: het bouwen 

van een woning met garage (ontvangen op 
29 december 2020)

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

• Sint Philipsland – Langeweg 62c (toekom-
stig): het bouwen van een garage/berging 
(verzonden op 28 december 2020)

• Sint-Maartensdijk – Geulweg 37: het 
plaatsen van een tijdelijke nissenhut (ver-
zonden op 29 december 2020)

• Tholen – Luchtenburgseweg 5: het bou-
wen van een garage/berging (verzonden 
op 28 december 2020)

• Tholen – Vliethof  10: het uitbreiden van 
een huisartenpraktijk (intern) (verzonden 
op 30 december 2020)

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 11 januari om 9:30 uur. In verband met 
de maatregelen ter bestrijding van het co-

ronavirus vergaderen de commissieleden 
via een digitale verbinding. In de vergade-
ring worden aanvragen omgevingsvergun-
ning en vooroverlegplannen behandeld. Als 
het noodzakelijk is zal de commissie tele-
fonisch 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 van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving 
(telefoonnummer 14 0166). 

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
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

Onderwerpen van de vergadering van de 
gemeenteraad op donderdag 21 januari, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om de Mobiliteitsvisie Tholen 

2040 vast te stellen en deze visie ka-
derstellend te laten zijn voor de verdere 
uitwerking van het Mobiliteitsplan Tho-
len 2021-2030. 

• Vaststellen Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening gemeente Tholen 
met ingang van 1 januari 2021. 

• Voorstel om in te stemmen met het be-
schikbaar stellen van een incidentele 
bijdrage van € 244.164 in 2021 voor 
de overgangsfase en uitvoering van sce-
nario 3b, liquidatie van Intervence. 

Meer informatie over deze vergadering 
is terug te vinden op de website 
www.tholen.nl.

• Coronavirus laatste nieuws 
• Melding ondersteuning toeslagen-
 affaire
• Gemeente Tholen zoekt speeltuin-
 testers
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