
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
ontvangen:

• Oud-Vossemeer - Molenweg 29: het vernieu-
wen van een zwembadoverkapping en bouwen 
bijgebouw (ontvangen op 31 maart 2022).

• Sint Philipsland - Sluisweg 18: het aanleggen 
van een camperplaats (ontvangen op 29 maart 
2022).

• Sint-Annaland - Tonhuisstraat 2 t/m 5: het 
brandveilig gebruiken van appartementen 
(ontvangen op 28 maart 2022).

• Tholen - Terreplein 8: aanpassen reclame voor-
gevel (ontvangen op 31 maart 2022).

Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, 
reguliere voorbereidingsprocedure, verleend:

• Poortvliet – Gaaswijck 2: het bouwen van een 
woning (verzonden op 26 maart 2022).

• Sint Philipsland - Eendrachtstraat 31: het 
plaatsen van een dakopbouw (verzonden op 
28 maart 2022).

• Sint Philipsland - Oostdijk 30: het vergroten 
van een dakopbouw (verzonden op 30 maart 
2022).

• Sint-Maartensdijk - Sportlaan 2a: het renove-
ren van zwembad Haestinge (verzonden op 28 
maart 2022).

• Tholen -  Marconiweg 32 t/m 42: het bouwen 
van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 
op 1 april 2022).

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op dinsdag 
19 april 2022 om 9:30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staat de behandeling van 
aanvragen omgevingsvergunning (openbaar) en 
vooroverlegplannen (niet openbaar). De agenda 
is vanaf  donderdag voorafgaand aan de verga-
dering op te vragen bij het cluster Vergunningen 
en Handhaving van Team Ruimte, (telefoon 14 
0166).

Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperi-
odes, zienswijzen, bezwaar en beroep, inwerking-
treding 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. 

• Kennismakingsavonden buurtpedagogen
• Eendrachtsdijk in Tholen afgesloten van 4 april tot en met 5 mei
• Haringvlietbrug zeven nachten gestremd in april en mei

OP WWW.THOLEN.NL:

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Onderwerpen van de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 21 april, 
aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
• Voorstel om kennis te nemen van de bevindingen uit de rechtmatigheidscon-

trole en de geconstateerde afwijkingen van interne regelgeving over 2021 ge-
zien de aard en omvang alsnog te bekrachtigen.

• Voorstel tot invulling van de gemeentelijke ombudsfunctie per 1 januari 2023.
• Voorstel tot vaststelling Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ gemeente 

Tholen 2022.
• Voorstel in te stemmen met de 5e begrotingswijzing 2022 tot het verwerken 

van prenataal huisbezoek in de begroting van GR GGD Zeeland.
• Voorstel om geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van de begroting 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2023.
• Voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan Patrijzenweg Noord Oud-Vos-

semeer.
• Voorstel tot vaststelling van 10 herziene grondexploitatieberekeningen.

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

DE GEMEENTERAAD VERGADERT


